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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 – 03/2012,
referente ao período de fevereiro a julho de 2012, conforme o estabelecido no item 10 – Relatórios do
Termo de Referência do contrato supracitado.

Pelotas/RS, 27 de agosto de 2012.

STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
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2

Introdução

A duplicação da BR-116/392, 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
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
Débora Bortoli Sartori
Percy Antônio Pinto Soares
Cauê Lima Canabarro
Manoela Nogueira Soares
Ravella Machado
Sharon Paiva
Francisco Feiten
Marcelo Mattos Burns
Guillermo Dávila Orozco
Solano Ferreira
Juliana Rotta da Cunha
Cindy Coimbra
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 – 03/2012 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 2012.
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

3.1

Andamento das Obras no Lote 2

Durante o período semestral de atividades – fevereiro a julho de 2012, a construtora do Lote 2 deu
continuidade às atividades de limpeza do terreno, terraplenagem, pavimentação, construção das obras de
artes especiais (OAE), construção das obras de arte correntes (OAC), execução das obras
complementares e demais atividades determinadas em projeto.
Até o final do mês de julho de 2012, a terraplenagem executada atingiu, aproximadamente, 87,9% de todo
o segmento, uma vez que, dos 24.855 metros de extensão do trecho do Lote 2, apenas 3.000 metros
ainda não foram executados.
Quanto à pavimentação, as atividades de confecção da base de brita graduada, imprimação, binder,
pintura de ligação e camada de rolamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)
encontram-se em execução ou já executadas, conforme a liberação das frentes de obras.
Na sequencia apresenta-se os trechos do Lote 02 cujas etapas encontram-se concluídas até o final do
período semestral de atividades:






Base de brita graduada, executado nos seguintes trechos: 36+120 ao 37+500, 39+000 ao
59+200;
Imprimação, executado nos seguintes trechos: 36+120 ao 37+500, 39+000 ao 59+200;
Binder, executado nos seguintes trechos: 37+000 ao 37+500, 39+000 ao 59+200;
CBUQ, executado nos seguintes trechos: 37+000 ao 37+500, 39+000 ao 43+000, 45+000
ao 59+200;
OAE, executado nos seguintes locais: estrada de ferro - km 59; Arroio Várzea I – km 53+130;
Arroio Várzea II – km 55; Arroio Várzea III – km 53+500.

A seguir, o diagrama linear referente ao andamento das obras referente ao último mês do período
semestral.
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Figura 2. Diagrama linear do andamento das obras do Lote 2, no período de 01 a 31 de julho de 2012.
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Durante este semestre a construtora do Lote 02 concluiu e entregou o trecho entre os km 45+500 ao
59+200, que se encontra operando normalmente nas 02 pistas – existente e duplicada. No entanto, há
intervenções pontuais a serem feitas, como adequação de bueiros e finalização dos refúgios, mas não
comprometem a operação da rodovia.

Foto 1. Vista do início do trecho duplicado, recebendo tráfego
nas duas pistas (L2; km 59+200; 15/07/2012).

Foto 2. Trecho duplicado e em operação (L2; km 59+200;
15/07/2012).

Foto 3. Descidas d’água (L2; km 58+680; 02/07/2012).

Foto 4. Bloqueio parcial da pista existente para a construção
de bueiro não compromete o tráfego na pista (L2; km
51+800; 27/07/2012).

O segmento situado entre os quilômetros 43+000 ao 45+500 encontra-se em fase pavimentação, uma
vez que o corpo estradal (aterro) e as obras de arte corrente (OAC) neste segmento estão concluídos.
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Foto 5. Execução da camada de rolamento (L2; km 44;
02/07/2012).

Foto 6. Pavimentação do retorno nº 10 concluído, aguardando
as obras complementares (L2; km 44; 02/07/2012).

Na Comunidade Povo Novo, situado entre os km 40 ao 43, a construtora deu continuidade nas obras de
construção da OAE (km 42+600), das pistas laterais e dos passeios.
Quanto à OAE, as atividades de construção da estrutura ainda não começaram, porém os muros do solo
armado, que estabilizam o aterro das rampas de acesso ao viaduto, encontram-se concluídos. Neste mês
houve o início da pavimentação das 02 pistas das rampas, com a confecção da camada de base de brita
graduada e imprimação.
No entorno da Comunidade Povo Novo também é possível notar os avanços da construção do passeio
(calçada) no lado esquerdo (LE). Após o assentamento da tubulação de drenagem pluvial, está sendo
construído o passeio na margem da pista lateral.

Foto 7. Construção das rampas de acesso ao viaduto,
utilizando solo armado (L2; km 42+600; 22/03/2012).

Foto 8. Muros das rampas de solo armado concluídos (L2;
km 42+600; 25/07/2012).
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Foto 9. Vista do passeio e da pista lateral (L2; km 42+600;
22/03/2012).

Foto 10. Imprimação da pista das rampas da OAE da
Comunidade Povo Novo (L2; km 42+600; 26/07/2012).

Foto 11. Vista de um trecho da Comunidade Povo Novo (L2;
km 40; 17/02/2012).

Foto 12. Confecção da drenagem do pluvial (L2; km 41+600;
22/03/2012).

O trecho compreendido entre os km 37+500 ao 40+000, região da Mata Paludosa, está em atividades
de terraplenagem e de pavimentação.
Entre os km 40 ao 38, onde o aterro encontra-se concluído, foi dada sequencia nas atividades de
pavimentação, com confecção da base de brita graduada, imprimação e do binder. Na sequencia do
segmento, até o km 37+500, a construtora está em atividades de terraplenagem.

Foto 13. ANTES - Confecção da camda de base de brita
graduada (L2; km 38+500; 27/06/2012).

Foto 14. DEPOIS – Sequencia da pavimentação, com a
confecção do binder (L2; km 38+500; 25/07/2012).
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Foto 15. Trecho onde haverá variante de pistas, está em
terraplenagem (L2; km 37+500; 13/07/2012).

Entre os quilômetros 37+500 ao 35+845, houve o início da reconstrução de um duto de conectividade
hídrica (BSCC), pois o mesmo ficou danificado devido a um recalque sofrido pelo aterro da rodovia.
Este duto, que interliga as áreas de banhado adjacentes à rodovia, está locado no km 36+120. Até o final
do mês de julho de 2012 a construtora havia realizado a demolição da estrutura e a remoção das caliças.
No restante do referido trecho, não houve atividades construtivas.

Foto 16. Remoção de parte do aterro para reconstrução do
bueiro (L2; km 36+120; 23/07/2012).

3.2

Foto 17. Área onde será reconstruído o BSCC (L2; km
36+120; 23/07/2012).

Andamento das obras no Lote 3

Durante o período semestral de atividades – fevereiro a julho de 2012, a construtora do Lote 3 deu
continuidade às atividades de limpeza do terreno, terraplenagem, pavimentação, construção das obras de
artes especiais (OAE), construção das obras de arte correntes (OAC), execução das obras
complementares e demais atividades determinadas em projeto.
Até o final do mês de julho de 2012, a terraplenagem executada atingiu, aproximadamente, 98,5% de todo
o trecho da rodovia, uma vez que, dos 25.245 metros de extensão do trecho do Lote 3, apenas 386,10
metros não possuem terraplenagem executada. Cabe salientar que o segmento entre os km 8+787 ao
10+600 - extensão de 1.813 metros foi suprimido do Lote 03 e será incorporado ao Lote 04 devido à
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complexidade da interseção em 03 níveis do entroncamento com a Av. Portuária de Rio Grande/RS, cujo
projeto está em fase de estudos e sem previsão de conclusão, fato que atrasaria a conclusão do Lote 03.
Quanto à pavimentação, as atividades de confecção da base de brita graduada, do concreto compactado a
rolo (CCR), e das placas de concreto, encontram-se concluídas. Os trechos que ainda não foram
pavimentados, como rampas de acesso às OAE, interseções e pistas de aceleração/desaceleração serão
executados com CBUQ.
Na sequencia apresenta-se os trechos do Lote 03 cujas etapas encontram-se concluídas até o presente
momento:





Base de brita graduada, executada nos seguintes trechos: 10+600 ao 27+000, 27+386,10 ao
35+845;
Concreto compactado a rolo (CCR), ou concreto rolado, executado nos seguintes trechos:
10+600 ao 27+000, 27+386,10 ao 35+845;
Placa de concreto, executado nos seguintes trechos: 10+600 ao 22+000, 22+500 ao 27+000,
28+000 ao 35+845;
OAE, executados nos seguintes locais: rede ferroviária – km 32; Arroio Bolacha – km 14+600.

A seguir, o diagrama linear referente ao andamento das obras referente ao último mês do período
semestral.
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Figura 3. Diagrama linear de andamento das obras no Lote 3, no período de 01 a 31 de julho de 2012.
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Entre os km 35+660 ao km 30+800, a pista duplicada foi liberada para o tráfego nos 2 sentidos em
meados de abril de 2012 para que seja possível continuar as obras de construção do viaduto do km 32 –
sentido Pelotas-Rio Grande/RS, e fazer as adequações dos dutos de drenagem na pista existente.
A construtora deu sequencia nas obras da OAE do km 32, e até o final deste período semestral o viaduto
sobre a estrada de ferro encontrava-se na fase da superestrutura. Os aterros das rampas estão
concluídos, e recebendo pavimentação.

Foto 18. Dispositivos de drenagem. Ao fundo, pavimentação
com CBUQ (L3; km 32; 21/06/2012).

Foto 19. Vista das obras da OAE do sentido Pelotas-Rio
Grande/RS (L3; km 32; 13/07/2012).

Foto 20. Pavimentação de uma das rampas de acesso à OAE
(L3; km 32; 13/07/2012).

Foto 21. Conformação do talude sendo executado
simultaneamente com a construção da OAE (L3; km 32;
13/07/2012).

Nas imediações da Comunidade Vila da Quinta, km 26, a construtora realizou obras complementares,
como construção do passeio, sarjetas e demais acabamentos necessários.
Em meados de junho de 2012, a construtora iniciou atividades de supressão, limpeza e terraplenagem da
frente de obra entre os km 26+600 ao 27+400. Este trecho faz parte da interseção da Comunidade Vila
da Quinta.
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Foto 22. Substituição de solos para confecção do corpo
estradal (L3; km 27+200; 27/06/2012).

Foto 23. Substituição de solos para confecção do corpo estradal
(L3; km 27+200; 27/06/2012).

Foto 24. Sequencia das atividades de terraplenagem (L3;
km 27; 11/07/2012).

Foto 25. Recebimento de solo da área de empréstimo (L3; km
27; 25/07/2012).

A estrutura do viaduto sobre a via férrea, no quilômetro 22+302, sentido Rio Grande-Pelotas/RS, ficou
concluído em julho de 2012. As rampas que dão acesso ao viaduto também estão concluídas, inclusive
pavimentadas. O trecho pendente, que são as cabeceiras das rampas com a OAE e as lajes de transição,
foi iniciado no final deste período semestral.

Foto 26. Vista da rampa de acesso à OAE pavimentada, e com defensa
metálica. O sistema de drenagem também está concluído (L3; km 22;
27/07/2012).

Foto 27. Viaduto em obras na superestrutura (L3; km 22; 27/04/2012).
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Foto 28. Estrutura do viaduto concluída, porém sem as
cabeceiras (L3; km 22; 28/06/2012).

Foto 29. Vista da OAE concluída, em fase de conclusão das
cabeceiras (L3; km 22; 27/07/2012).

Foto 30. Laje de transição (L3; km 22; 27/07/2012).

No trecho entre os quilômetros 15+700 ao 16+900 a construtora do Lote 3 iniciou em março de 2012 e
concluiu em junho de 2012 obras de implantação de barreira New Jersey, que irá separar as 2 pistas.
Para a construção da barreira foi utilizada 2 técnicas distintas. No primeiro momento (i) foi de forma
mecanizada, com o auxílio de equipamento específico, e após (ii) foi realizado pequenos trechos em cada
uma das extremidades com concretagem em fôrmas.

Foto 31. Confecção mecanizada da barreira New Jersey (L3;
km 16+700; 12/04/2012).

Foto 32. Obras não afetaram a trafegabilidade no trecho (L3;
km 16+700; 12/04/2012).
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Foto 33. Confecção de uma das extremidades da barreira New
Jersey (L3; km 15+700; 11/07/2012).

Foto 34. Colocação de formas para posterior concretagem
(L3; km 15+700; 11/07/2012).

O trecho entre os km 15+700 ao início do Lote 3 foi entregue e está operando nas 2 pistas. A ponte sobre
o Arroio Bolacha, que se estende entre os quilômetros 14+624,75 até 14+670,25, encontra-se com
todas as etapas 100% concluídas.
A partir de junho de 2012 a construtora iniciou a instalação das paradas de ônibus. Simultaneamente à
instalação das coberturas nos refúgios, estão sendo confeccionadas as passagens para pedestres, em
nível, no canteiro central.

Foto 35. Ponte sobre o Arroio Bolacha (L3; km 14+600;
11/07/2012).

Foto 36. Pontes da pista existente e da pista nova sobre o
Arroio bolacha. Na imagem é possível notar a conclusão das
sarjetas no canteiro central (L3; km 14+600; 11/07/2012).
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Foto 37. Instalação da cobertura da parada de ônibus (L3; km
21; 11/07/2012).

Foto 38. Passagem para pedestres no canteiro central, em
nível com a rodovia (L3; km 21; 11/07/2012).

Foto 39. Trecho duplicado em operação (L3; km 13;
13/07/2012).
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4

Plano de Gestão Ambiental das Obras

O Plano 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.
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).
4.1.1

Atividades desenvolvidas no período

A gestora ambiental das obras de duplicação da BR-116/392 disponibiliza de equipe especializada para o
acompanhamento das atividades de obras e monitoramento ambiental. O Plano Básico Ambiental
aprovado pelo IBAMA para o empreendimento vem sendo desenvolvido. Os 18 programas ambientais
estão em andamento.
No semestre compreendido entre os meses de fevereiro e julho de 2012, a equipe de gestão ambiental
supervisionou, executou e gerenciou programas ambientais durante as atividades de construção da
rodovia. Conforme indicado no Plano de Gestão Ambiental das Obras do PBA, os atores envolvidos no
empreendimento se reúnem com determinada periodicidade para discutir as questões ambientais da obra.
Estas atividades são chamadas de Reuniões do Comitê de Gestão Ambiental das Obras. No período, as
reuniões foram realizadas e tiveram a presença da supervisão ambiental, supervisão de obras,
construtoras e DNIT Unidade Local. Em uma ocasião, contou-se com a presença do IBAMA (Brasília) e da
Coordenação Geral de Meio Ambiente do DNIT (CGMAB).
Podemos destacar como assuntos de pauta das reuniões do Comitê de Gestão Ambiental das Obras neste
semestre os seguintes itens:


Medidas mitigadoras para o atropelamento de fauna (colocação e manutenção de telas e
passagens de fauna, incluindo passagem de fauna seca);



Plantio compensatório: planejamento, organização e procura por áreas;



Comunicação social: ouvidoria, demandas das comunidades;



Comunicação social: divulgação das obras e dos programas ambientais;



Não conformidades ambientais pendentes, andamento de resolução de não conformidades;



Recuperação de áreas degradadas (jazidas e faixa de domínio);



Vistoria em canteiros de obras;



Licenciamento ambiental, atendimento à condicionantes.
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No dia 2 de abril foi realizada a reunião do Comitê de Gestão Ambiental das Obras, a qual contou com a
participação do superintendente do DNIT no Rio Grande do Sul, o engenheiro Vladimir Casa. Na ocasião,
foram levantados assuntos como o plantio compensatório, demandas das comunidades recebidas pelo
sistema de ouvidoria, desvios de trânsito e sinalização.

Foto 40. Reunião do Comitê de Gestão Ambiental das Obras.

Foto 41. O engenheiro Vladimir Casa, Superintendente
Regional do DNIT, esteve presente na reunião.

Como é relatado neste documento, foram realizadas atividades de todos os programas ambientais do PBA
neste semestre. As campanhas de monitoramento de fauna bioindicadora, monitoramento de
atropelamento de fauna, análise da qualidade da água e monitoramento de ruídos foram realizadas
seguindo a frequência estabelecida no PBA. Os relatórios mensais sobre a execução dos programas
ambientais foram encaminhados ao DNIT e, conforme indica a Licença de Instalação n° 453/2007,
semestralmente as atividades são analisadas e consolidadas em um documento único (Relatório
Semestral), o qual é submetido ao IBAMA.
4.1.2

Ocorrências ambientais

Por meio da supervisão ambiental das obras, foi possível identificar a ocorrência de impactos e também
preveni-los. 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 destacam-se o carreamento de
sedimento e processos erosivos, conforme se verifica no item Supervisão Ambiental das Obras do
presente Relatório Semestral de Meio Ambiente.
Com base nas ocorrências ambientais neste período, a Supervisão Ambiental mensurou-as quanto à
medida adotada (preventiva ou corretiva) e classificou-as quanto à significância dos impactos ambientais,
podendo ser leve, médio e grave. Os gráficos a seguir ilustram o resultado.
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Figura 4. Gráfico das medidas adotadas no semestre.

Figura 5. Gráfico de medidas adotadas no lote 2 durante o semestre.

Figura 6. Gráfico de medidas adotadas no lote 3 durante o semestre.
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Figura 7. Gráfico de ocorrências ambientais durante o semestre.

Figura 8. Gráfico de ocorrências ambientais no lote 2 durante o semestre
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Figura 9. Gráfico de ocorrências ambientais no lote 3 durante o semestre

4.1.3

Procedimentos de Supervisão Ambiental

A Supervisão Ambiental tem como objetivo acompanhar e monitorar os Programas Ambientais das obras
na BR-116/392. 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.
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Eventuais não conformidades que ocorram durante a fase de instalação do empreendimento são
registradas em documento para controle interno, denominado Ficha de Ocorrência Ambiental, e são
notificadas às empreiteiras da seguinte maneira:
1. Comunicação Verbal - CV: ocorrências leves. Comunicação do inspetor ambiental ao encarregado da
construtora.
2. Registro de Atividades – RA: Comunicação enviada com o objetivo de registrar os resultados
levantados na aplicação da lista de verificação (check list) e ocorrências leves, assim como demandas
onde haja a necessidade de adoção de medidas preventivas.
3. 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.
4. 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, RAs, 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.
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
Ficha de Ocorrência
Ambiental

Comunicação Verbal

Registro de Atividade

CNC (Comunicação de
Não Conformidade)
Notificação de Não

Monitoramento in loco (acompanhamento da obra).
Uso do check list.
Análise em escritório com a equipe/ consulta a equipe
Registro da ocorrência ambiental
Registro fotográfico para acompanhamento das medidas adotadas
Enquadramento da ocorrência (leve, moderada ou grave) e das medidas a serem adotadas
(preventivas ou corretivas)
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
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Conformidade

preceitos ambientais da construção.
Pode ser precedida ou não de CNC, depende da gravidade do impacto.

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

Atividades desenvolvidas

Como o principal enfoque da Supervisão Ambiental é a verificação, observação e implementação das
medidas ambientais em conformidade com o PBA, a equipe de campo centraliza as atividades no
monitoramento diário da execução das obras.
A Supervisão Ambiental, nas vistorias de rotina, identifica as ocorrências ambientais, monitora e identifica
se há reincidências nas irregularidades, assim como, quais foram as medidas preventivas, ações
provisórias ou alternativas eficazes no controle ou mitigação dos impactos ambientais.
Além dos registros ambientais, a Supervisão Ambiental desenvolve atividades de acompanhamento das
irregularidades em correção, indicando os encaminhamentos necessários para a continuidade das
atividades construtivas em conformidade com o Plano Básico Ambiental.
5.1.2

Lote 2

Neste semestre houve a instalação de 02 placas informativas da Gestão e Supervisão Ambiental das
Obras de Duplicação da BR-116/392. Estas placas foram instaladas em ambas as extremidades do
trecho, cujo lado está de acordo com o sentido do tráfego.
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Foto 42. Vista da placa da Gestão e Supervisão Ambiental das
Obras da BR-116/392 (L2; km 58+800; 11/06/2012).

Foto 43. Placa situada em uma da extremidade do trecho, de
acordo com o sentido da tráfego (L2; km 58+800 LE;
11/06/2012).

Sob o viaduto que transpõe a estrada férrea no km 59, final do Lote 02, há obstrução do canal hídrico por
conta da sedimentação do leito por material arenoso do maciço do aterro. Este material, que sofreu
arraste até o canal comunicante, impede a conectividade das áreas adjacentes, que se caracterizam por
serem banhados. Mesmo com a atual estação do ano, que apresenta um maior volume de chuvas e
consequente aumento do nível da lâmina d’água, o canal comunicante encontra-se obstruído.
Face ao exposto, a Supervisão Ambiental oficializou a solicitação de desobstrução do canal através de um
Registro de Atividade - RA.

Foto 44. Vista do material arenoso sob o viaduto (L2; km59;
18/07/2012).

Foto 45. O material arenoso sedimentou o leito do canal, obstruindo o
fluxo hídrico (L2; km59; 18/06/2012).

No quilômetro 58+800 em março, a equipe de campo identificou a ocorrência de erosão hídrica no trecho
em que o talude interno estava sem proteção por cobertura vegetal. A intensificação da ação foi em
virtude dos volumes de chuvas ocorrido no período. A supervisão Ambiental por meio de comunicação
verbal (CV) orientou a construtora responsável a corrigir os processos erosivos, conformar o talude e
promover a cobertura vegetal, para a estabilização do talude.
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Conforme solicitado por esta Supervisão os processos erosivos foram corrigidos, o talude conformado e
protegido com cobertura vegetal, apresentando-se estabilizado, até o período referente deste relatório o
trecho não apresentou ocorrência ambiental. A seguir Registro Fotográfico.

Foto 46. ANTES: Talude apresentando erosão hídrica (L2; km58+800;
27/03/2012).

Foto 47. DEPOIS: Erosão corrigida e talude protegido (L2; km58+800;
30/04/2012).

No mês de março a Supervisão Ambiental verificou no quilômetro 58 a ocorrência de processos erosivos
com intensidades distintas, em bueiro, no talude e berma de equilíbrio no lado externo, os quais
encontravam-se desprotegidos de cobertura vegetal. Houve carreamento de material arenoso para além da
faixa de domínio. A solicitação para correção destas ocorrências ambientais foram encaminhadas através
de Registro de Atividade – RA.
Para atender as recomendações dos Registros de Atividade a construtora responsável, corrigiu as
erosões, conformou o talude e a berma de equilíbrio e as cabeceiras do bueiro. Foi realizada a promoção
de cobertura vegetal para a estabilização dos locais em questão, evitando assim que o fluxo hídrico
provoque arraste das partículas de areia para a área do banhado adjacente.
Nas vistorias de monitoramento constatou-se que o material arenoso sedimentado na área adjacente, não
havia sido removido, a supervisão efetuou nova comunicação verbal a construtora, a qual respondeu que
o local será corrigido após a conclusão das atividades neste trecho, e que a área atingida será mitigada, o
local receberá adição de muda para acelerar a recomposição vegetal.
A área vem sendo monitorada por está supervisão, tendo sido constatado que o local apresenta
recuperação espontânea da vegetação, enquanto aguarda as intervenções de adequação. Segue Registro
fotográfico.
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Foto 48. ANTES: Carreamento de areia para área adjacente
(L2; km58; 09/03/2012).

Foto 49. DEPOIS: Área em fase de recuperação (L2; km58;
30/04/2012).

Foto 50. ANTES: Carreamento de areia para área adjacente
(L2; km58; 02/05/2012).

Foto 51. DEPOIS: Recomposição vegetal na área atingida (L2;
km58; 30/07/2012).

Foto 52. ANTES: Sedimento erodido das cabeceiras do bueiro
carreados para área adjacente (L2; km58; 09/03/2012).

Foto 53. DEPOIS: Cabeceiras do bueiro estabilizadas e
protegidas com leiva (L2; km58; 21/05/2012).

A Supervisão Ambiental identificou no quilômetro 58+600, deficiência na manutenção dos acessos a
propriedade adjacente. O acesso foi seccionado por um dreno de escoamento, dificultando a entrada e
saída de veículos, foi enviado um Registro de Atividade – RA, solicitando adequação. No monitoramento
de rotina verificou-se que o acesso à propriedade foi restaurado.
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Foto 54. Acesso à propriedade sem conformação (L2; km58;
09/03/2012).

Foto 55. Acesso à propriedade restaurado (L2; km58;
27/03/2012).

Em maio iniciou a construção da parada de ônibus no quilômetro 58+200 LE, onde a Supervisão
Ambiental identificou a ocorrência de erosão hídrica no talude sem conformação e desprotegido. O
material arenoso carreou para área de vegetação dentro da faixa de domínio. Em vistoria conjunta acertouse que os taludes erodidos seriam corrigidos.
Conforme acordado o local passou por correção dos processos erosivos, conformação do talude e
proteção com cobertura vegetal. Porém os fragmentos asfálticos, foram dispostos inadequadamente ao
pé do talude. Este fato gerou nova comunicação verbal, solicitando a remoção das caliças. A construtora
responsável informou que os fragmentos serão removidos ao término das atividades de pavimentação
neste trecho.
O trecho está em monitoramento pela supervisão, no mês de julho foi identificada erosão hídrica no talude
enleivado. Em conversa com a construtora a equipe de campo, solicitou a correção do local e a remoção
do material inerte.

Foto 56. ANTES: Off set e talude erodindo (L2; km58+200
LE; 25/04/2012).

Foto 57. DEPOIS: Erosão corrigida, talude protegido com leiva
e caliças aguardando remoção (L2; km58+200; 15/05/2012).
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Foto 58. Erosão hídrica em talude protegido (L2;
km58+200 LE; 26/07/2012).

Foto 59. Fragmento asfáltico aguardando remoção (L2;
km58+200; 26/07/2012).

Na área de influência do o Arroio Várzea II situado quilômetro 55, verificou-se vestígio da lavagem de
caminhão de concreto no talude, o material carreou para área de vegetação dentro da faixa de domínio. A
Supervisão Ambiental através de comunicação verbal solicitou a remoções e destinação final do material,
sendo atendida.

Foto 60. ANTES: Vestígio da lavagem de caminhão no talude
externo (L2; km55; 27/03/2012).

Foto 61. DEPOIS: Material removido, disposto no talude à
espera de destinação final (L2; km55; 25/04/2012).

A várzea do São Gonçalo é considerada uma área sensível pela relevância ecológica dos sistemas
associados, sendo recomendado especial cuidado nas regiões de banhados, principalmente entre os
vasos comunicantes.
Na área de influência dos Arroios Várzea I, II e III, foram identificados sedimentos oriundos da
movimentação de aterro carreados para as margens e leito dos vasos comunicantes, interrompendo o
fluxo hídrico, alterando as características da área e modificando as condições deste ambiente (Foto 62,
Foto 64 e Foto 66).
Realizou-se vistoria conjunta no trecho em questão, solicitando a remoção do material carreado, por
comunicação verbal.
Em monitoramento de rotina a Supervisão Ambiental constatou a não adequação das áreas em questão. A
falta de atendimento a solicitação gerou Comunicação de Não Conformidade – CNC, para cada Várzea,
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requerendo a remoção do material arenoso carreado e a conformação do local (Erro! Fonte de referência
não encontrada.). Ressalta-se que em virtude da falta de chuva há pouca água na região o leito sob as
pontes dos arroios várzeas secaram, tendo a construtora de aprofundar os respectivos leitos.
Conforme informado pela construtora à adequação nos Várzeas serão realizadas em três fases, em função
da altura das pontes, pois o maquinário não consegue mobilidade necessária para realizar a atividade sob
a ponte. No primeiro momento haverá a remoção mecânica (retro escavadeira) do material, seguido de
intervenção manual onde o sedimento remanescente será removido e finalizando com a revegetação. As
adequações no local devem restaurar o fluxo hídrico e a funcionalidade ecológica da área em questão.
No Arroio Várzea I (km56+130) a proteção das cabeceiras com a adição de placas de concreto está
concluída, o canal comunicante desobstruído e os taludes apresentam conformação adequada, houve
início nas atividades de revegetação das cabeceiras como solicitado por esta supervisão.

Foto 62. ANTES: Leito assoreado interrompendo o fluxo hídrico do
Arroio Várzea I (L2; km56+130; 15/05/2012).

Foto 63. DEPOIS: Vaso comunicante restaurado. Nota-se também a
revegetação parcial dos taludes (L2; km 56+130; 26/07/2012).

O Arroio Várzea II (km 55) passou por intervenção mecânica para restauração da comunicação hídrica, e
está em fase de adequação. A equipe de Supervisão Ambiental vem acompanhando as atividades de
estabilização das cabeceiras com a confecção da cinta e aplicação de placas de concreto. A conformação
dos taludes, e a revegetação será feito na sequencia das atividades.
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Foto 64. ANTES: Arroio Várzea II apresentando fluxo hídrico parcialmente
obstruído (L2; km55; 24/05/2012).

Foto 66. Cabeceira do Arroio Várzea II em fase de estabilização
(L2; km55; 26/07/2012).

Foto 65. DEPOIS: Sedimentos removidos das margens do Arroio
Várzea II (L2; km55; 21/06/2012).

Foto 67. Confecção de placas de concreto nas cabeceiras da ponte
(L2; km55; 26/07/2012).

As condições de segurança durante as atividades nos trechos supracitados foram tomadas, a fim de evitar
riscos de acidentes. Todas as vezes que caminhões e equipamentos precisam se deslocar pela pista em
operação, há uma equipe da construtora com bandeirinhas, cones refletivos, e demais dispositivos que
alertam o tráfego (Foto 68 e Foto 69).

Foto 68. Sinalização com cones e bandeirinhas alerta o
tráfego quando há movimentação de caminhões e máquinas
na pista em operação (L2; km 56; 27/06/2012).

Foto 69. Sinalização apontando o bloqueio parcial da pista
(L2; km 56+100; 26/06/2012).

No quilômetro 49+000 o talude encontrava-se com processos erosivos e sem cobertura vegetal (Foto 70)
e há caliças disposta inadequadamente a margem do acostamento da rodovia (Foto 72), estas pendências
foram apontadas pela Supervisão. Porém houve colonização vegetal espontânea no talude proporcionando
a estabilização e proteção deste (Foto 71).
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Foto 70. ANTES: Talude desprotegido apresentando erosão
(L2; km49; 27/03/2012).

Foto 71. DEPOIS: Colonização espontânea vegetal em talude
desprotegido (L2; km49; 26/07/2012).

Foto 72. Caliças em aguardo de remoção (L2; km49;
26/07/2012).

Entre os quilômetros 44+350 ao 45+500, trecho que situa-se adjacente aos charcos dos peixes anuais
protegidos, a equipe de Supervisão Ambiental teve atenção especial em todo o processo construtivo
objetivando evitar impactos negativos na área dos charcos.
O diagnóstico feito pela Supervisão Ambiental antes das obras neste trecho foi que o principal aspecto a
ser combatido seria evitar o assoreamento nos charcos, pois caso ocorresse danos desta natureza não
haveria medidas de restauração.
Frente a esta situação, a equipe de Supervisão solicitou a implantação de uma barreira física, composta
por solo do terreno local, que se estende ao longo de todo o trecho dos charcos protegidos, objetivando
conter o carreamento de partículas arenosas empregadas na confecção do maciço do corpo estradal.
Após a conclusão do aterro da rodovia, o solo empregado na confecção da barreira física foi utilizado para
conformação do talude. Este solo, que contém matéria orgânica, ficou na camada superficial do talude e
contribuiu favoravelmente para a boa pega da cobertura vegetal. A seguir, fotografias das etapas do
processo.
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Foto 73. Terraplenagem no trecho adjacente aos charcos protegidos
(L2; km 45; 15/03/2012).

Foto 74. Recebimento de material arenoso. Nota-se a barreira física
com solo do terreno local para contenção do aterro (L2; km 45;
09/03/2012).

Foto 75. Área de alocação de substrato adjacente ao trecho em obras
(L2; km 45; 12/03/2012).

Foto 76. Na imagem nota-se a barreira de solo natural junto a linha do
off-set protegendo os taludes de erosão hídrica (L2; km 44+400;
05/03/2012).

Foto 77. Confecção de taipa para proteger área dos charcos protegidos
(L2; km 44+400; 23/03/2012).

Foto 78. A derivação do BSTC não atingiu os charcos diretamente,
protegendo a área de alocação do substrato (L2; km 44+400;
28/03/2012).
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Foto 79. Equipe de Supervisão Ambiental orientou e acompanhou as
atividades de conformação do talude (L2; km 44+350; 21/06/2012).

Foto 80. Foi utilizado o solo da barreira física de proteção temporária,
que é mais coesivo e apresenta matéria orgânica na sua composição,
para conformar o talude (L2; km 44+500; 21/06/2012).

Foto 81. ANTES: Leve compactação do talude proporciona maior
resistência da face do talude perante escoamento hídrico superficial
(L2; km 44+400; 21/06/2012).

Foto 82. DEPOIS: Talude revegetado (L2; km 44+400; 02/07/2012).

Foto 83. ANTES – Talude do charco 03 com proteção física temporária
(L2; km 45+500; 15/05/2012).

Foto 84. DEPOIS – Talude revegetado, protegendo o charco 03 (L2; km
45+500; 04/07/2012).

O passeio da rua lateral no quilômetro 41+580 LE apresenta-se em fase de construção, em função da
movimentação de aterro no local, houve carreamento e sedimentação de material do corpo estradal para
campo alagado. A Supervisão Ambiental realizou comunicação verbal solicitando a contenção do aterro e
remoção do material excedente.
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Para a contenção do aterro foi confeccionada no local de mureta de alvenaria com 80cm de altura, após
as atividades de construtivas, o material carreado será removido.

Foto 85. ANTES: Talude sem estabilização apresentando carreamento
de sedimento para área alagada (L2; km41+580 LE; 25/04/2012).

Foto 87. ANTES: Muro de proteção concluído (L2;
km41+580 LE; 26/06/2012).

Foto 86. DEPOIS: Muro de proteção em fase de construção
(L2; km41+580 LE; 21/05/2012).

Foto 88. DEPOIS: Área em atividade de complementação do
aterro (L2; km41+580 LE; 25/07/2012).

Na área do Banhado da Mulata, no quilômetro 41+500 LD, foram adotadas medidas preventivas para
evitar carreamento de sedimentos utilizando cama de rachão nas saídas da galeria e do bueiro,
objetivando desacelerar o fluxo hídrico e, dessa maneira, reter particulados, evitando assoreamento.
Em vistoria de rotina, a equipe de campo, identificou o carreamento de sedimentos na área onde o talude
encontrava-se desprotegido (Foto 89), o material carreou e obstruiu contenção de rachão (Foto 90), este
fato gerou um Registro de Atividade - RA.
Em atendimento ao Registro de Atividade enviado, a construtora responsável removeu o material carreado
e desobstruindo a barreira de rachão. Há indícios do processo de restabelecimento vegetal no local,
conforme apresenta o Registro fotográfico a seguir.
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Foto 89. ANTES: Sedimentação de material arenoso em área alagada
e cama de rachão obstruída (L2; km41+500; 27/03/2012).

Foto 90. DEPOIS: Área corrigida apresentando recomposição da
vegetação (L2; km41+500; 25/04/2012).

Em meados de maio de 2012 a construtora iniciou as obras de adequação da BDCC do km 41+500 na
pista existente. Para tanto, houveram interdições parciais da pista, em ambas as faixas, para as
escavações e confecção da galeria.
Em meio às obras, houve a necessidade de construir uma ensecadeira na extremidade do lado esquerdo
(LE). Prevendo um possível impacto em decorrência da abertura da ensecadeira, a Supervisão Ambiental
protocolou um Registro de Atividade (Ofício nº 115/2012), cujo objeto é a solicitação de implantação de
uma cortina de retenção, utilizando manta geotêxtil, na boca do bueiro da outra extremidade (LD). Até o
final do presente período semestral a ensecadeira não havia sido desfeita.

Foto 91. Pista parcialmente interditada para obrs de construção do
BDCC (L2; km 41+500; 21/06/2012).

Foto 92. Atividades de construção de galeria (L2; km 41+500;
21/06/2012).
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Foto 93. Ensecadeira construída para construção da galeria (L2; km
41+500; 04/07/2012).

Em vistoria de rotina no quilômetro 40+920 a equipe de campo verificou presença de caliça e fragmentos
de concreto asfáltico oriundo das atividades de pavimentação dispostos no talude externo da rodovia e em
propriedade adjacente, ocorrido gerou Registro de Atividade - RA.
A construtora enviou ofício no dia 16 de abril, indicando o recolhimento dos fragmentos no trecho
apontado. A seguir Registro Fotográfico.

Foto 94. ANTES: Material asfáltico disperso em propriedade
lindeira (L2; km40+940; 22/03/2012).

Foto 95. DEPOIS: Ponto com Caliças remanecentes (L2;
km40+980; 25/04/2012).
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Foto 96. DEPOIS: Ponto com Caliças remanecentes (L2;
km40+980; 25/06/2012).

No quilômetro 40, os taludes foram enleivados, embora tenha permanecido um trecho de 200m
(km40+940), no talude externo, sem adição de leiva, esta área apresentou erosão hídrica e carreamento
de sedimentos para propriedade adjacente (Foto 97). O ocorrido gerou um Registro de Atividade – RA.
Conforme solicitando houve a correção dos processos erosivos, assim como a conformação do talude e a
proteção deste com leiva (Foto 98). Porém o material carreado para propriedade adjacente somente foi
removido após a efetuação de comunicação verbal.

Foto 97. Processos erosivos em talude desprotegido (L2; Km40+940
LD; 29/02/2012).

Foto 98. Talude conformado e enleivado (L2; km40+940;
22/03/2012).

No trecho entre os km 37+500 ao 40+000, trecho que transpõe uma área ambientalmente sensível,
denominada como Mata Paludosa, ocorreram atividades de construção da duplicação da rodovia a partir
de meados de fevereiro de 2012. Durante este período semestral, a equipe de Supervisão Ambiental
esteve presente em todas as etapas construtivas, objetivando evitar ou mitigar eventuais impactos que
poderiam ocorrer.
No referido segmento, até o final de julho de 2012, houve supressão e limpeza do terreno, substituição de
solos e confecção do aterro, construção de duas galerias – km 38+500 e 38+640, e pavimentação.
Durante estas atividades, a Supervisão Ambiental fez várias comunicações verbais junto à construtora
orientando e solicitando medidas pontuais para o bom andamento das obras quanto à legislação
ambiental vigente. Entretanto, em maio de 2012, foi necessária a emissão de um Registro de Atividade
(Ofício nº 082/2012), de cunho preventivo, solicitando a adoção de medidas que evitassem o
assoreamento de material arenoso na área sensível ambientalmente.
Até o final deste período semestral, não ocorreram danos à área da Mata Paludosa. A seguir, registro
fotográfico das atividades deste semestre no local.
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Foto 99. Substituição de solos para confecção do corpo estradal
(L2; km 38+400; 20/02/2012).

Foto 100. Terraplenagem no trecho da Mata Paludosa (L2; km
38+600; 15/03/2012).

Foto 101. Terraplenagem no trecho da Mata Paludosa (L2; km
38+600; 10/04/2012).

Foto 102. Trecho da Mata Paludosa recebendo pavimentação (L2;
km 38+600; 27/06/2012).

Foto 103. Instalação de manta geotêxtil na extremidade do bueiro
celular para evitar o assoreamento de área de banhado (L2; km
38+500; 25/05/2012).

Foto 104. Cortina de retenção auxilia no barramento do material
arenoso que sofre arraste em períodos chuvosos (L2; km 38+640;
25/05/2012).
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Foto 105. Supervisão Ambiental orientando e acompanhado a
remoção do material arenoso que ficou barrado na cortina de
retenção instalado na extremidade do bueiro celular (L2; km
38+500; 14/05/2012).

Foto 106. Envelopamento do talude externo com argila como forma
de prevenir carreamento de material arenoso do aterro da rodovia
(L2; km 38+500; 14/05/2012).

Foto 107. Revegetação do talude externo. Na ocasião foi utilizado
estacas de taquara para fixar as placas de gramíneas (L2; km
38+600; 28/05/2012).

Foto 108. Finalização da revegetação de todo o talude externo (L2;
km 38+640; 24/07/2012).

Foto 109. Taludes do canteiro central do trecho da Mata Paludosa
também foram revegetados (L2; km 38+640; 24/07/2012).

No quilômetro 36+600 há um segmento onde o nível do terreno que faz divisa com a rodovia encontra-se
em cota superior, como pode ser visualizado na Foto 110. Este talude encontra-se numa inclinação
bastante íngreme, tornando-o suscetível a escorregamentos.
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Após contato verbal com a construtora, o encarregado de obras comunicou que no local haverá promoção
da vegetação através de hidrossemeadura, em função da inclinação acentuada.
No dia 25 de junho do corrente ano foi iniciada abertura de covas para melhor fixação das sementes e,
posteriormente, a face do talude foi hidrossemeada.
A equipe de Supervisão Ambiental observou que houve sucesso na pega das sementes hidrossemeadas.
O sucesso deu-se ao fato da abertura de covas em toda a superfície, o que garantiu uma maior aderência
das sementes.

Foto 110. Trecho onde o nível do terreno adjacente à rodovia
encontra-se numa cota superior (L2; km 36+600;
25/06/2012).

Foto 111. Detalhe das covas feitas na face do talude para
receber as sementes na hidrossemeadura (L2; km 36+600;
25/06/2012).

Foto 112. Detallhe do sucesso da hidrossemeadura (L2; km
36+600; 11/07/2012).

Em monitoramento de rotina a Supervisão Ambiental identificou no quilômetro 36+100 a ocorrência de
processos erosivos e carreamento de areia para as margens do bueiro. Por comunicação verbal solicitouse a adequação e estabilização do talude. Conforme solicitado à área foi corrigida, o material carreado
removido e o talude protegido com cobertura vegetal.
Em monitoramento de rotina a Supervisão Ambiental identificou a existência de sedimento arenoso
remanescente em frente à boca do bueiro situado no quilômetro 36+100. A pendência foi repassada para
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a construtora por meio de comunicação verbal, a qual atendeu o requerimento. Registro fotográfico a
seguir.

Foto 113. ANTES: Talude desprotegido sem cobertura vegetal e
sedimentos carreados ainda não removidos (L2; km36+100;
22/03/2012).

Foto 114. DEPOIS: Talude protegido por cobertura vegetal (L2;
km36+100; 25/04/2012).

Foto 115. ANTES: Presença de material arenoso remanecente
(L2; km36+100; 25/04/2012).

Foto 116. DEPOIS: Material arenoso removido (L2;
km36+100; 26/06/2012).

No dia 25 de maio a Supervisão constatou a queda de motor na água entre os bueiros do canteiro central
no quilômetro 36+160. A equipe de campo entrou em contato com o responsável pela construtora
salientando que as medidas para sanar o problema deveriam ser imediatas, já que o local está inserido em
área sensível.
A construtora solicitou acompanhamento e orientação à Supervisão Ambiental, informando que as
medidas mitigatórias a serem adotadas seriam a remoção do equipamento evitando o vazamento do
combustível, a colocação de manta geotêxtil como barreira física para contenção das iridescências e a
remoção da água com sucção pelo caminhão pipa.
Na ocasião a equipe de campo constatou que não houve vazamento de combustível do reservatório,
tampouco houve vazamento de óleo do motor. O óleo que entrou em contato com o curso hídrico estava
na bandeja do filtro de ar. Em vista de que o canal hídrico impactado não era corrente, o óleo vazado não
dispersou, facilitando a remoção.
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Simultaneamente a esta atividade, a Supervisão entrou em contato com o engenheiro responsável para
providenciar o mais rápido possível material para fazer a contenção e remoção do óleo. Em vista de que o
canal hídrico impactado não era corrente, o óleo vazado não dispersou, facilitando a remoção.
O material empregado para evitar a dispersão ao longo do canal foi manta geotêxtil, que foi colocado nas
extremidades do bueiro.
A quantidade de material que vazou foi pequena, uma vez que a bandeja do filtro do ar, que tem
aproximadamente 200 ml, não soltou, portanto a estimativa feita pela Supervisão Ambiental é que cerca
de 50 ml acabou atingindo o canal hídrico.
A equipe de campo acompanhou e orientou as ações corretivas, instruindo a colocação de barreira física
(manta geotêxtil) para contenção, evitado dispersão do material e a remoção da água contaminada por
sucção.
Horas depois, com o óleo confinado, foi realizada a remoção da água contendo o resíduo perigoso por
outra bomba até o caminhão pipa. Esta água, por sua vez, foi utilizada no aterro da rodovia para que o
mesmo atinja a umidade ótima de compactação, uma vez que o aterro da rodovia não se configura como
um meio biótico, e a quantidade de óleo derramado é muito pequena para que seja justificado o
desperdício de, aproximadamente, 15 mil litros de água (volume de um reservatório de caminhão pipa)
para uma caixa separadora de água e óleo.
Nos cinco dias que sucederam o fato, a equipe de campo observou que não houve indícios de danos no
solo, na vegetação ou na fauna local. Ficou concluído pela equipe multidisciplinar da Supervisão Ambiental
que o impacto foi remediado a tempo, com sucesso.
A ocorrência ambiental supracitada gerou Registro de Atividade – RA, contendo descrição do acidente,
sugestões e recomendações de adequação. Ao término das atividades mitigadoras a construtora enviou
ofício respondendo que as medidas requeridas foram atendidas.

Foto 117 Equipamnto tambado entre bueiros (L2; km
36+160; 25/05/2012).

Foto 118. Manchas de óleo na superfície da água (L2; km
36+160; 25/05/2012).
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Foto 119. Minutos após o ocorrido, houve a colocação de um manta
geotêxtil (bidim) como media paliativa para evitar a propagação do
óleo (L2; km 36+160 LD; 25/05/2012).

Foto 121. Resíduos removidos manualmente (L3; km36+160;
25/05/2012).

Foto 123. Presença de iridescências além da barreira de contação
(L2; km36+160 LE; 29/05/2012

Foto 120. Colocação da manta geotêxtil na outra extremidade do bueiro
de drenagem (L2; km 36+160 LE; 25/05/2012).

Foto 122. Sucção da água com óleo na superfície possibilitou a retirada
do material contaminante do local (L2; km36+160 LE; 25/05/2012).

Foto 124. Inspeções no local verificaram que não havia mais
passivo no local (L2; km36+160 LE; 29/05/2012).

Em meados de julho de 2012, no km 36+120, área do Banhado do Vinte-e-Cinco, foi iniciada a
reconstrução de um bueiro celular (BSCC) que sofreu ruptura da estrutura em razão do recalque do aterro
da rodovia.
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Para as obras de reconstrução, foi necessária a confecção de uma ensecadeira na extremidade do lado
esquerdo (LE). A atuação da Supervisão Ambiental no local foi solicitar a instalação de mantas geotêxteis
em pontos pré-estabelecidos, no intuito de evitar carreamento de finos para fora da faixa de domínio.
Na vistoria do dia 24 de julho constatou-se que a medida preventiva ainda não havia sido instalada como
solicitada, proporcionando que água com sedimentos arenosos ultrapassassem a faixa de domínio
alojando se adjacentemente. Este fato resultou em nova comunicação verbal e o envio de Registro de
Atividade (Ofício nº 120/2012).
A adequação do ocorrido foi acompanhada e orientada pela Supervisão Ambiental, que recomendou a
instalação de barreira dupla no bueiro da pista existente. A água drenada foi colocada no canteiro central,
evitado a dispersão de sedimentos arenosos para área de banhado. A seguir Registro fotográfico.

Foto 125. ANTES: Bueiro da pista existente sem barreira de
contenção possibilitando a passagem de água com sedimento
para fora da faixa de domínio (L2; km36+168; 24/07/2012).

Foto 127. Barreira de conteção sendo inplantada no bueiro da
pista existente LD (L2; km 36+680; 24/07/2012).

Foto 126. DEPOIS: Barreira dupla de manta geotêxtil instalada antes
da ensecadeira, evitando arraste de sedimentos por dentro do
bueiro celular (L2; km 36+120; 26/07/2012).

Foto 128. Barreira dupla colocada como recomendado pela
Supervisão (L2; km36+168; 24/07/2012).
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Foto 129. Barreira de proteção instalada na ensecadeira
externaLE (L2; km 36+680; 24/07/2012).

No quilômetro 36+160 LE, desde a adoção da medida corretiva (Foto 130), a Supervisão de campo vem
monitorando a recuperação ambiental da área. Até o final do período semestral referente a este relatório foi
observado sucesso na regeneração da vegetação, conforme ilustrado a Foto 131.

Foto 130. ANTES: Área corrigida em monitoramento (L2;
km36+160; 29/08/2011).

Foto 131. DEPOIS: Restabelecimento de vegetação em área
mitigada (L2; km36+160; 26/07/2012).

Lote 3
Neste semestre houve a instalação de 02 placas informativas da Gestão e Supervisão Ambiental das
Obras de Duplicação da BR-116/392. Estas placas foram instaladas em ambas as extremidades do
trecho, cujo lado está de acordo com o sentido do tráfego.
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Foto 132. Vista da placa da Gestão e Supervisão Ambiental
das Obras da BR-116/392 (L3; km 10+200; 27/06/2012).

Foto 133. Placa situada em uma da extremidade do trecho,
de acordo com o sentido da tráfego (L3; km 10+200 LD;
27/06/2012).

Ao longo deste período semestral a Supervisão Ambiental acompanhou o restabelecimento espontâneo da
vegetação em área impactada por assoreamento de material arenoso. Não houve necessidade de
intervenção no local, pois a vegetação vem apresentando recuperação, como pode ser observado na Foto
135.

Foto 134. ANTES: Área em monitoramento (L3; km35+820;
27/11/2011).

Foto 135. DEPOIS: Restabelecimento vegetal na área atingida
(L2; km35+820; 27/07/2012).

Nas vistorias de rotina em todo o trecho, a equipe de Supervisão Ambiental vem observando a presença
de lonas plásticas e fragmentos de concreto e asfalto remanescentes da construção do pavimento rígido e
das obras de artes especiais, depositados inadequadamente nas margens da rodovia. Em alguns trechos
a construtora removeu os resíduos. Estas áreas estão sendo monitoradas por esta supervisão.
Durante vistoria realizada no dia 26/07/2012, no quilômetro 33, verificou-se a presença de dois
exemplares da espécie Butia capitata (butiazeiros) em condições inadequadas, pelo indevido acúmulo de
material asfáltico no entorno dos respectivos caules. Estes indivíduos não foram transplantados e
permanecerão na faixa de domínio.
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No entanto, é indispensável por parte da construtora tomar os devidos cuidados para preserva-los. Este
fato gerou um Registro de Atividade – RA, no qual a supervisão solicita a remoção do material inerte do
entorno dos caules dos butiazeiros assim como da vegetação característica de banhado. A seguir registro
fotográfico.

Foto 136. Butiazeiro com caule encoberto por material
excedente (L3; km33; 26/07/2012).

Foto 137. Material asfáltico no entorno do caule (L2; km33;
26/07/2012).

Foto 138. Asfalto excedente disposto em vegetação
característica de banhado (L2; km33; 26/07/2012).

No quilômetro 28+750 houve carreamento de sedimentos para além da faixa de domínio em função da
construção de uma vala de drenagem (Foto 139). Com finalidade de acelerar a recuperação da vegetação,
a área mitigada foi enleivada.
A Supervisão Ambiental vem monitorando área corrigida, a fim de acompanhar os processos de
recuperação. Há visível recuperação da vegetação na área mitigada (Foto 140).
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Foto 139. ANTES: Àrea impactada (L3; km28+700;
12/09/2011).

Foto 140. DEPOIS: Recomposição da vegetação na area
corrigida (L3; km28+700; 27/07/2012).

No quilômetro 21+600, a Supervisão constatou a ocorrência de erosão hídrica na cabeceira do bueiro
celular do local. Por conta do fluxo hídrico concentrado, originou uma ravina, que conduziu partículas
arenosas para a boca do bueiro. No leito do córrego também havia fragmentos de concreto, decorrente
das obras da OAE próximo do local.
Em vistoria conjunta com a construtora, foi comunicado verbalmente a necessidade da remoção do
material e correção do talude, o qual foi atendido parcialmente, como pode ser observado nas imagens a
seguir.
Os processos erosivos foram corrigidos, porém até o final de julho de 2012 o talude não havia sido
revegetado. Foi reiterado a solicitação, enaltecendo a necessidade de que seja removido também as
caliças que encontram submersas.

Foto 141. ANTES: Ravina originada por fluxo concentrado de
água das chuvas (L3; km21+600; 12/04/2011).

Foto 142. DEPOIS: Talude corrigido (L3; km21+600; 12
30/04/2012).
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Foto 143. ANTES: Material arenoso sedimentado no leito da
boca do bueiro (L3; km 21+600; 12 /04/2012).

Foto 144. DEPOIS: Material arenoso removido do curso
hídrico (L3; km 21+600; 30/05/2012).

Foto 145. Presença de material inerte na boca do bueiro (L3;
km 21+600; 18/06/2012).

Foto 146. Depois: Caliças submersas (L3; km21+600;
27/07/2012).

No quilômetro 20+100 ocorreu erosão em talude com cobertura vegetal, a construtora depositou caliças
na ravina originada, visando o preenchimento da mesma, a fim de evitar o seu agravamento. Conforme
solicitado o talude foi reconformado, com a adição do material de decapeamento, para futuro
enleivamento (Foto 147). Embora o talude não tenha sido enleivado, foi constatada a presença de
estabelecimento espontâneo de vegetação (Foto 148). A área permanecerá em monitoramento e a
recomposição vegetal será acompanhada.
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Foto 147. ANTES: Talude com deposição de material inerte
sem correção e conformação final do talude (L3; km20+100;
19/10/2011).

Foto 148. DEPOIS: Área corrigida apresentando
recomposição vegetal (L3; km20+100; 30/04/2012).

Com o término das atividades de construção do pavimento rígido, houve deposição inadequada de
material inerte oriundo da atividade construtiva no talude externo na extensão do quilômetro 19. Em
vistoria conjunta, a Supervisão Ambiental solicitou a remoção do material. Conforme solicitado o material
inerte foi removido o talude conformado e protegido com cobertura vegetal.

Foto 149. Trecho apresentando deposição inadequada de
caliças no talude (L2; km19; 28/03/2012).

Foto 150. Material inerte em aguardo de remoção (L2;
km19; 25/04/2012).

Em abril de 2011, a construtora iniciou a operação de remoção de solos moles carreados para área de
marismas, como solicitado por esta supervisão.
A Supervisão Ambiental vem acompanhando a recuperação na região de marismas onde houve medida
mitigadora no quilômetro 15. A recuperação da vegetação vem se desenvolvendo satisfatoriamente (Foto
151 e Foto 152).

72 | Pelotas RS | Agosto | 2012

Relatório Semestral de Meio Ambiente N° 03 – Fevereiro a Julho de 2012

Foto 151. ANTES: Correção do impacto na área de marismas (L3;
km15+100; 28/05/2011).

Foto 152. DEPOIS: Recomposição vegetal na área de marismas
corrigida (L3; km15+100; 27/07/2012).

No Arroio Bolacha, km 14+600, as obras complementares nas cabeceiras da ponte foram concluídas,
houve a estabilização do talude e a construção de passagem seca para a fauna local. Entretanto, há
fragmentos de concreto remanescentes no local, que aguardam destinação correta.
Desde maio de 2012 a Supervisão vem observando e fazendo comunicações verbais para que a
construtora recolha os materiais inertes e faça a destinação correta.
Conforme informado pela construtora, os fragmentos de concreto e demais resíduos de construção, tanto
os remanescentes quanto os originados por conta das obras da passagem de fauna, serão removidos. A
Supervisão vai monitorar as ações da construtora a fim de assegurar que as adequações sejam
concluídas. Segue registro fotográfico.

Foto 153. ANTES: Barreira de contenção provisória
necessitando de manutenção (L3; Km14+600;
28/02/2012).

Foto 154. DEPOIS: Barreira de proteção concluída, talude
estabilizado (L2; km14+600; 11/07/2012).
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Foto 155. ANTES: Cabeceira externas apresentando
processos erosivos (L3; Km 14+600; 16/04/2012).

Foto 157. Caliças disposta inadequadamente no talude (L3;
km14+600; 25/05/2012).

Foto 156.DEPOIS: Cabeceira estabilizada e protegida (L3;
Km14+600; 11/07/2012).

Foto 158. Material asfáltico e caliças dispostos inadequadamente no
cateiro central(L3; Km 14+600; 05/06/2012).

Foto 159. Vista do corredor da passgem de fauna sob a ponte
(L3; km 14+600; 22/05/2012).
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5.2

Lista de Verificação (Check List)

As atividades de vistoria nos canteiros de obra, com aplicação da Lista de verificação, são realizadas
quinzenalmente em cada canteiro de obra. Os itens identificados com necessidade de adequação ou
atenção, de cada vistoria gera um Registro de Atividade – RA.
Durante as vistorias mensais aos canteiros de obras das construtoras para a realização da lista de
verificação (check-list), observou-se que, em termos gerais, as instalações encontram-se em
conformidade com as normas regulamentadoras para instalação de áreas de vivência e industriais.
Verifica-se a organização das dependências, onde estão claramente separados os procedimentos de
produção de insumos (asfalto ou concreto), áreas de manutenção de maquinário, áreas administrativas ou
de convivência, entre outras.
Constatou-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 constatadas nas inspeções, destaca-se:
5. Eficiência no atendimento à comunicação verbal;
6. Sinalização eficiente e bem localizada;
7. Organização setorial adequada e conveniente;
8. Canaletas condutoras mantidas limpas;
9. Cilindros mantidos em central de armazenagem.
Durante a aplicação da lista de verificação (Check list) entre os meses de fevereiro a agosto, foram
observadas não conformidades, algumas recorrentes, as quais foram foco de comunicações e
orientações da Supervisão Ambiental à construtora.
As pendências identificadas pela supervisão de campo foram encaminhadas em Registro de Atividade,
com solicitação de adequação e recomendações para as correções.
No canteiro de obra do lote 2, situado no município do Capão do Leão, a Supervisão Ambiental, identificou
não conformidades, sendo estas:
10. Presença de manchas de óleo no solo em determinados pontos do canteiro;
11. Motor d’água apresentando gotejamento de óleo no solo;
12. Caixa coletora de águas residuais e óleos apresentando vazamento;
13. Extravasamento de água de lavagem para o solo, tanto por falta de suporte das canaletas, como
da caixa separadora, em função do volume de água usado na lavagem da área de abastecimento;
14. Vazamento de óleo por gotejamento de equipamento.
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Foto 160. ANTES: Manchas de óleo presente de no solo (L2; Cantero
de obra; 13/02/2012).

Foto 161. DEPOIS: Solo contaminado por óleo removido. (L2; Canteiro
de Obra; 27/02/2012).

Foto 162. ANTES: Caixa coletora apresentava sinais de vazamento
(L2; Canteiro de obra; 12/03/2012).

Foto 163. DEPOIS: Manutenção da caixa coletora (L2; Canteiro de
obra; 26/03/2012).

Foto 164. Lavagem da área de abastecimento com excesso de água
(L2; Canteiro de Obra; 24/04/2012).

Foto 165. Caixa separadora além da capacidade suporte, permitindo
o contato com o solo da água residual. (L2; Canteiro de Obra;
24/04/2012).
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Foto 166. Antes: Equipamento apresentando gotejamento de óleo no
solo (L2; Canteiro de Obra; 09/05/2012).

Foto 168. ANTES: Manchas de óleo no solo na área de estacionamento
(L2; Canteiro de Obra; 09/05/2012).

Foto 167. DEPOIS: Solo contaminado removido e equipamento
regulado (L2; Canteiro de Obra; 23/05/2012).

Foto 169. DEPOIS: Solo contaminado removido na área de
estacionamento (L2; Canteiro de Obra; 23/05/2012).

Foto 170. Presença de óleo no solo (L2; Canteiro de Obra;
20/07/2012).

Durante as vistorias realizadas no canteiro de obra do lote 3, localizado no quilômetro 28 da BR-392, a
Supervisão Ambiental, identificou algumas não conformidades, sendo estas:
15. Canaleta da rampa de lavagem apresentando obstrução por areia e extravazamento de água
residual no solo;
16. Obstrução da passagem da canaleta para caixa separadora na área da oficina;
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17. Manchas de óleo no solo em determinados pontos do canteiro;
18. Equipamento apresentando gotejamento de material contaminante no solo.

Foto 171. ANTES: Obstrução da canaleta proporcionando
vazamento de água residual no solo (L3; Canteiro de Obra;
23/03/2012).

Foto 172. DEPOIS: Canaleta limpa (L3; Canteiro de Obra;
05/04/2012).

Foto 173. ANTES: Caneleta apresentando acúmulo de areia (L3;
Canteiro de Obra; 08/05/2012).

Foto 174. DEPOIS: Canaleta livre de areia (L3; Canteiro de Obra;
22/05/2012).

Foto 175. ANTES: Passagem para caixa separadora obstruida na
oficina (L3; Canteiro de Obra; 22/05/2012).

Foto 176. DEPOIS: Passagem para caixa separacora sem obstrução
(L3; Canteiro de obra; 06/06/2012).
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Foto 177. Equipamento apresentando vazamento de combustivel (L3;
Canteiro de Obra; 22/05/2012).

5.3

Foto 178.Solo contaminado removido e equipamento consertado (L3;
Canteiro de obra; 05/06/2012).

Ocorrências Ambientais no Período

Os quadros a seguir resumem as ocorrências ambientais verificadas durante este período, nos lotes 2 e 3
da BR-392, bem como indicam o procedimento aplicado pela Supervisão Ambiental, tais como
Comunicações Verbais, Comunicações de Não Conformidade Ambiental (CNC) e Registros de Atividade
(RA).
As orientações realizadas por comunicação verbal e Registros de Atividade estão descritas no Erro! Fonte
de referência não encontrada. e Erro! Fonte de referência não encontrada.. As Comunicações de Não
Conformidade (CNC) emitidas até o momento são permanentemente monitoradas para que não haja
reincidências.
Quadro 5. Ocorrências Ambientais no Lote 2.
ENCAMINHAMENTO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS
Data

Km

Class.

Encam.

Medida

Ocorrência

Prazo

Situação

Supervisor

Sem
prazo*

Atendido em
27/02/2012

Sharon Paiva

13/02/2012

Canteiro
de obra

Leve

RA

Corretiva

Ocorrência de manchas de óleo em
determinados pontos e resíduo seco e
contaminado no mesmo recipiente.

27/02/2012

Canteiro
de obra

Leve

RA

Corretiva

Trabalhador sem EPI completo e
raspagem de solo contaminado

Sem
prazo*

Atendido em
12/03/2012

Sharon Paiva

29/02/2012

41+500

Leve

RA

Corretiva

Proteção de talude, manutenção da
barreira de contenção e remoção de
sedimento carreado.

Sem
prazo*

Atendido em
25/04/2012

Sharon Paiva

29/02/2012

40

Leve

RA

Corretiva

Talude erodido e material carreado.

Sem
prazo*

Atendido em
22/03/2012

Sharon Paiva
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ENCAMINHAMENTO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS
Data

Km

Class.

Encam.

Medida

Ocorrência

Prazo

Situação
Atendida em
18/04/2012

Supervisor
Sharon Paiva

01/03/2012

36+120

Leve

CV

Corretiva

Solicitada a conformação do talude.

Sem
prazo*

01/03/2012

38+700

Leve

CV

Corretiva

Solicitação de limpeza da pista de
rolamento na entrada/saída de
caminhões.

Sem
prazo*

Atendida em
05/03/2012

Sharon Paiva

12/03/2012

Canteiro
de obra

Leve

RA

Corretiva

Motor apresentando gotejamento de óleo
no solo, caixa coletora com vazamento e
pneu sem devida segregação, descartado
em lixeira para coleta pública.

Sem
prazo*

Atendido em
26/03/2012

Sharon Paiva

Sem
prazo*

Atendida em
13/03/2012

Sharon Paiva

13/03/2012

44+400

--

CV

Preventiva

Solicitado fazer uma barreira de
contenção com solos inservíveis para
proteção do local da translocação do
substrato.

14/03/2012

58

Média

RA

Corretivo

Material carreado fora da faixa de
domínio, soterrando área de banhado.

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon Paiva

27/03/2012

45+600

Leve

CV

Corretiva

Caminhões com carga de material mineral
sem lona trafegando na pista de rolagem.

Sem
prazo*

Atendido em
30/03/2012

Sharon Paiva

27/03/2012

40+940

Leve

CV

Corretiva

Solicitada a remoção do material carreado
para área adjacente.

Sem
prazo*

Atendido em
25/06/2012

Sharon Paiva

23/03/2012

39+480

Leve

RA

Corretiva

Não atendimento de maneira satisfatória
de medidas solicitadas na CNC nº 09.

Sem
prazo*

Atendida em
23/05/2012

Sharon Paiva

Sem
prazo*

Atendida em
23/05/2012

Sharon Paiva

26/03/2012

Canteiro
de obra

Leve

RA

Corretiva

Resíduos classe I depositados no mesmo
lixeira destinados aos resíduos classe II-B
, toneis com resíduos contaminantes
depositados inadequadamente em área
destinada para ferro velho.

29/03/2012

59+400

--

CV

Preventiva

Recomendação de intensificação da
sinalização de trânsito em frente de obras.

Sem
prazo*

Atendida em
02/04/2012

Sharon Paiva

03/04/2012

38+700

Leve

CV

Corretiva

Resíduo classe II sem acondicionamento
adequado.

Sem
prazo*

Atendida em
23/05/2012

Sharon Paiva

03/04/2012

38+550

--

CV

Preventiva

Proteção do aterro evitando carreamento
de sedimento para área da Mata
Paludosa.

Sem
prazo*

Atendida em2
23/05/2012

Sharon Paiva

09/04/2012

39+500

Leve

CV

Corretiva

Solicitado o enlonamento dos caminhões.

Sem
prazo*

Atendida em
02/05/2012

Sharon Paiva

10/04/2012

40 ao 41

Leve

RA

Corretiva

Solicitada a remoção de material carreado
10 dias
para propriedade adjacente

Atendido em
25/06/2012

Sharon Paiva

11/04/2012

Canteiro
de obra

Média

RA

Corretiva

Toneis de produto contaminante,
depositados inadequadamente em área
destinada a ferro velho.

Sem
prazo*

Atendida em
23/05/2012

Sharon Paiva

12/04/2012

Canteiro
de obra

Média

CV

Corretiva

Solicitada a remoção dos toneis com
resíduos contaminantes da área de ferro
velho.

Sem
prazo*

Atendida em
23/05/2012

Sharon Paiva

13/04/2012

35+900
ao
36+200

Leve

CV

Corretivo

Solicitado a remoção do material
Sem
carreado no momento da revegetação dos
prazo*
taludes.

Atendido em
22/06/2012

Sharon Paiva

13/04/2012

44+350

Leve

CV

Corretiva

Solicitada a remoção da caliça gerada na
lavagem inadequada do caminhão junto
ao talude

Sem
prazo*

Atendida em
15/05/2012

Sharon Paiva

13/04/2012

55

--

RA

Preventiva

Orientada a promoção vegetal nas
cabeceiras da ponte sobre o Arroio
Várzea I

Sem
prazo*

Atendida em
26/07/2012

Sharon Paiva

13/04/2012

56

--

CV

Preventiva

Orientada a promoção vegetal nas
cabeceiras da ponte sobre o Arroio
Várzea II.

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon Paiva

13/04/2012

58+500
ao

Média

CV

Corretiva

Solicitada a remoção do material carreado
em área sensível.

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon Paiva
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ENCAMINHAMENTO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS
Data

Km

Class.

Encam.

Medida

Ocorrência

Prazo

Situação

Supervisor

59+000

24/04/2012

Canteiro
de obra

Média

RA

Corretiva

Toneis de produto contaminante e pneu,
depositados inadequadamente, Material
contaminante misturado com resíduos
Sem
classe II, lixo destinado para coleta
prazo*
pública contendo resíduos contaminantes
e Lavagem inadequada da área de
abastecimento.

Atendida em
23/05/2012

Sharon Paiva

Sem
prazo*

Atendida em
23/05/2012

Sharon Paiva

30/04/2012

39+500

Leve

CV

Corretiva

Resíduos classe I depositados no mesmo
recipiente (lixeira) destinados aos
resíduos classe II-B , toneis com resíduos
contaminantes depositados
inadequadamente em área destinada para
ferro velho.

08/05/2012

39+500

Leve

CV

Corretiva

Solicitado o recolhimento os resíduos de
refeições (marmita, garrafa pet) e
acondicionamento adequado.

Sem
prazo*

Atendida em
09/05/2012

Sharon Paiva

08/05/2012

39+500

Leve

CV

Corretiva

Solicitado enlonamento dos caminhões
caçambas para trafegar sobre a rodovia
existente.

Sem
prazo*

Atendido em
10/05/2012

Sharon Paiva

08/05/2012

56+130

Leve

CV

Corretiva

Solicitado o recolhido todo o material
(isopor, fitas adesivas) utilizado para o
acabamento da ponte.

Sem
prazo*

Atendida em
09/05/2012

Sharon Paiva

09/05/2012

Canteiro
de obra

Leve

RA

Corretiva

Peça inutilizada com graxa depositada
inadequadamente em área de ferro velho,
manchas de óleo no solo em distintos
pontos e pneu acondicionado
inadequadamente.

23/05/
2012

Atendida em
23/05/2012

Sharon Paiva

11/05/2012

38+500

Média

RA

Corretiva

Remoção do material carreado e proteger
talude com leiva.

Sem
prazo*

Atendida em
10/04/2012

Carina Costa

14/05/2012

38+500

Média

RA

Corretiva

Solicitado intervenção manual para
remoção do material arenoso próximo
das raízes e na base do bidim.

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon Paiva

15/05/2012

53+500,
55 e 56

Média

RA

Corretiva

Solicitada a correção manual da
interconexão nos Várzeas II e III.

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon Paiva

15/05/2012

58+200

--

CV

Preventiva

Remoção dos fragmentos de asfalto e
Sem
material sedimentado remanescente ao pé
prazo*
do talude do refúgio.

Em
andamento

Sharon Paiva

16/05/2012

38+640

--

CV

Preventiva

Sem
prazo*

Atendida em
25/05/2012

Sharon Paiva

22/05/2012

Canteiro
de obra

Leve

RA

Corretiva

Sem
prazo*

Atendido em
06/06/2012

Sharon Paiva

25/05/2012

38+600 Média

CV

Corretiva

Sem
prazo*

Atendida em
25/05/2012

Sharon Paiva

25/05/2012

36+160 Média

CV

Corretiva

Queda de motor entre bueiros no canteiro
central, solicitada a correção.

Sem
prazo*

Atendida em
29/05/2012

Sharon Paiva

29/05/2012

36+160 Média

RA

Corretiva

Recomendações de adequação e
medidas mitigatórias seriam adotadas
para corrigir o problema.

Sem
prazo*

Atendida em
29/05/2012

Sharon Paiva

31/05/2012

41+500

CV

Preventiva

Solicitada revegetação em um fragmento
do talude adjacente ao banhado da
Mulata. A área oferece riscos de

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon Paiva

--

Solicitado a instalação de barreira de
proteção (bidim) na área da mata
paludosa.
O refeitório empoeirado, tela da janela
rasgada, canaleta obstruída na área de
oficina, manchas de óleo e material
asfáltico no solo em vários pontos.
Solicitado a remoção do material arenoso
e a conformação do talude, objetivando
prevenir o carreamento de material
arenoso além da faixa de domínio.
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ENCAMINHAMENTO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS
Data

Km

Class.

Encam.

Medida

Ocorrência

Prazo

Situação

Supervisor

carreamento ao banhado em questão.
31/05/2012

40+960

Leve

CV

Corretiva

Solicitada a promoção de cobertura
vegetal na área fora da faixa de domínio
que sofreu assoreamento por material
arenoso.

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon Paiva

04/06/2012

Canteiro
de Obra

--

RA

Preventiva

Segregação adequada de resíduos.

Sem
prazo*

Atendido em
04/06/2012

Sharon Paiva

Sem
prazo*

Atendido em
14/06/2012

Sharon Paiva

12/06/2012

38+650

--

CV

Preventiva

Reiterado a solicitação para conserto da
cerca, a qual passou por modificações
para permitir o acesso de máquinas da
obra no local.

13/06/2012

45+500

--

CV

Preventiva

Solicitado comunicação com
antecedência a data de inicio das nos
charcos (peixes anuais).

Sem
prazo*

Atendido em
21/06/2012

Sharon Paiva

14/06/2012

Todo o
trecho

Leve

CV

Corretiva

Recolhimento dos fragmentos de asfalto,
de estopas e luvas dispostos
inadequadamente nos bordos da rodovia.

Sem
prazo*

Atendido em
26/06/2012

Sharon Paiva

14/06/2012

36+130

Leve

CV

Corretiva

Reiterada a solicitação de remoção do
material arenoso remanescente na boca
dos bueiros.

Sem
prazo*

Atendido em
26/06/2012

Sharon Paiva

19/06/2012

44+300
ao
45+500

--

CV

Preventiva

Reiterado a necessidade da conformação
e do enleivamento dos taludes adjacentes
aos charcos dos peixes anuais antes da
época de chuvas.

Sem
prazo*

Atendido em
27/06/2012

Sharon Paiva

21/06/2012

44+450

Leve

CV

Corretiva

Sem
prazo*

Atendido em
21/06/2012

Sharon Paiva

Sem
prazo*

Atendido em
25/06/2012

Sharon Paiva

Sem
prazo*

Atendido em
26/06/2012

Sharon Paiva

Sem
prazo*

Atendido em
28/06/2012

Sharon Paiva

25/06/2012

27

--

CV

Preventiva

26/06/2012

27

--

CV

Preventiva

Solicitada a retirada de resíduos classe II
disposto no trecho.
Solicitado itens de segurança no trecho
em obras para a orientação correta do
tráfego da pista existente.
Solicitada a manutenção da limpeza da
pista existente, na entrada/saída de
caminhões e máquinas.
Solicitada a utilização da escavadeira para
conformação do talude e remoção do
excesso de material arenoso nos taludes
das cabeceiras da ponte sobre o Várzea I.

27/06/2012

56+130

--

CV

Preventiva

27/06/2012

56+130

--

CV

Preventiva

Orientação aos trabalhadores para manter
a pista limpa em função da entrada/saída
da escavadeira.

Sem
prazo*

Atendido em
27/06/2012

Sharon Paiva

Preventiva

Reiterada a solicitação de conformação
dos taludes interno e externo do
segmento da rodovia que cruza a Mata
Paludosa, com o objetivo de mitigar
eventuais impactos à área de banhado.

Sem
prazo*

Atendido em
03/07/2012

Francisco
Feiten

Preventiva

Solicitado ao encarregado de obras a
colocação de uma manta geotextil para
atuar como uma cortina de retenção na
extremidade da ensecadeira feita de
material arenoso.

Sem
prazo*

Em
andamento

Francisco
Feiten

Preventiva

Reiterado ao encarregado de obras do
Lote 02 a necessidade de promover, o
mais breve possível, a cobertura vegetal
nos taludes externo e interno do trecho da
Mata Paludosa.

Sem
prazo*

Atendida em
26/07/2012

Francisco
Feiten

Corretiva

Solicitado ao encarregado da
pavimentação do Lote 02 que seja
efetuada a remoção dos fragmentos de
CBUQ resultantes da pavimentação do
trecho.

Sem
prazo*

Em
andamento

Francisco
Feiten

02/07/2012

02/07/2012

02/07/2012

02/07/2012

38+500

41+500

38+500

53 ao 59

--

--

--

Leve

CV

CV

CV

CV
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ENCAMINHAMENTO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS
Data
09/07/2012

16/07/2012

Km

Class.

38+550

41+500

Leve

--

Encam.
CV

CV

Medida

Ocorrência

Prazo

Corretiva

Solicitado o recolhimento dos resíduos, o
acondicionamento em saco de lixo e
devido armazenamento.

Situação

Supervisor

Sem
prazo*

Atendida em
13/07/2012

Francisco
Feiten

Preventiva

Solicitada a instalação de cortina de
retenção, utilizando uma manta geotêxtil,
na boca do BDCC que está sendo
construído no local, antes que a
ensecadeira seja desfeita.

Sem
prazo*

Em
andamento

Francisco
Feiten

Sem
prazo*

Atendido em
27/07/2012

Francisco
Feiten

16/07/2012

38+640

--

CV

Preventiva

Durante o recebimento de placas de
gramíneas para a revegetação, foi
solicitado que seja dada atenção às
cabeceiras da galeria que irá permitir a
passagem de fauna.

20/07/2012

41+500

--

RA

Preventiva

Instalação de barreira de proteção no
bueiro e ensecadeira.

Sem
prazo*

Em
andamento

Francisco
Feiten

20/07/2012

Canteiro
de obra

Leve

RA

Corretiva

Solicitada a remoção das manchas de
óleo no solo e a colocação de placa
sinalizadora na central de gás.

Sem
prazo*

Em
andamento

Francisco
Feiten

Sem
prazo*

Atendida em
24/07/2012

Sharon Paiva

23/07/2012

36+168

--

CV

Preventiva

Solicitada a necessidade de instalação de
manta geotêxtil em todo o perímetro do
talude externo da ensecadeira que foi
construído para as obras de reconstrução
do bueiro.

23/07/2012

59

Média

RA

Corretiva

Solicitada a remoção do material
excedente e a manutenção da
conectividade hídrica.

Sem
prazo*

Em
andamento

Francisco
Feiten

23/07/2012

59

Leve

RA

Corretiva

Solicita o recolhimento e destinação
adequada das lonas plásticas e arames
utilizados na instalação das telas
condutoras.

Sem
prazo*

Em
andamento

Francisco
Feiten

24/07/2012

36+168

--

CV

Preventiva

Solicitada a instalação de barreira de
contenção no bueiro da pista existente.

Sem
prazo*

Atendida em
24/07/2012

Sharon Paiva

24/07/2012

36+168

--

CV

Preventiva

Solicitada a instalação de barreira dupla
com manta geotêxtil em área de maior
risco.

Sem
prazo*

Atendido em
24/07/2012

Sharon Paiva

24/07/2012

36+168

--

RA

Preventiva

Requerido a instalação de barreira para
contenção de material mineral

Sem
prazo*

Atendida em
24/07/2012

Sharon Paiva

26/07/2012

41+500

Média

CV

Corretiva

Solicitada a remoção do material disposto
inadequadamente fora da faixa de domínio
na atividade de adequação da passagem
de fauna.

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon Paiva

30/07/2012

Extensão
do trecho

--

CV

Solicitação do cronograma de adequação
das telas condutora de fauna, da
reposição e concerto.

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon Paiva

---

CV: comunicação verbal; RA: Registro de Atividade. *para comunicações verbais e registros de atividade o prazo não é definido/atividade em
andamento.

Quadro 6. Ocorrências Ambientais no Lote 3.
ENCAMINHAMENTO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS
Data

Km

Class.

Encam.

Ocorrência

Prazo

Corretiva

Limpeza de canaleta na área de
abastecimento

CV

Preventiva

Lona plástica depositada
inadequadamente

Sem Atendida em
prazo* 24/02/2012
Sem Atendida em
prazo* 14/02/2012

CV

Preventiva

Orientação sobre excesso de poeira
na pista de rolagem em hora de

10/02/2012

Canteiro
de obra

Leve

RA

10/02/2012

34

--

12/03/2012

31+800

--

Medida
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Situação

Atendida em

Supervisor
Sharon
Paiva
Sharon
Paiva
Sharon
Paiva
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ENCAMINHAMENTO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS
Data

Km

Class.

Encam.

Medida

Ocorrência

Prazo

Situação

trafego intenso.

prazo*

14/03/2012

Sem
prazo*

Atendida em
13/03/2012

Sharon
Paiva

Sem
prazo*

Atendida em
05/04/2012

Sharon
Paiva

Sem
prazo*

Atendida em
30/03/2012

Léo
Arsego

Atendida em
29/03/2012

Sharon
Paiva

Atendida em
05/04/2012

Sharon
Paiva

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon
Paiva

Sem
prazo*
Sem
prazo*
Sem
prazo*
Sem
prazo*
Sem
prazo*

Atendido em
02/07/2012
Em
andamento
Em
andamento
Em
andamento
Atendida em
27/04/2012

Sharon
Paiva
Sharon
Paiva
Sharon
Paiva
Sharon
Paiva
Sharon
Paiva

Solicitação de limpeza da pista de
rolamento na entrada/saída de
caminhões.
Canaleta obstruída e apresentando
vazamento, lixo disposto
inadequadamente em área vegetada e
Formas apresentando acúmulo de
água.
Solicitação de intensificação da
sinalização neste trecho

Supervisor

12/03/2012

38+700

--

CV

Preventiva

23/03/2012

Canteiro
de obra

Leve

CV

Corretiva

27/03/2012

16+500

--

RA

Preventiva

28/03/2012

16+500

--

CV

Preventiva

28/03/2012

28+300

--

CV

Corretiva

16/04/2012

32

Leve

CV

Corretiva

16/04/2012

22

Leve

CV

Corretiva

16/04/2012

21+600

Média

CV

Corretiva

16/04/2012

21+100

Leve

CV

Corretiva

16/04/2012

14+600

Leve

CV

Corretiva

19/04/2012

Canteiro
de obra

Leve

RA

Corretiva

Vazamento de água no vestiário .

08/05/2012

Canteiro
de obra

Leve

RA

Corretiva

Canaleta da área de lavagem
contendo excesso de areia.

Sem
prazo*

Atendida em
22/05/2012

Sharon
Paiva

10/05/2012

Extensão
do trecho

Leve

CV

Corretiva

Remoção de fragmentos de concreto,
asfalto, lonas pretas, madeiras, que
encontram-se nas margens da
rodovia duplicada.

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon
Paiva

17/05/2012

31+600

Leve

CV

Corretiva

Desobstrução do bueiro.

Sem
prazo*

Atendida em
22/05/2012

Sharon
Paiva

22/05/2012

14+600

--

CV

Preventiva

Solicitada a finalização da passagem
de fauna no Arroio Bolacha.

Sem
prazo*

Atendida em
30/05/2012

Sharon
Paiva

Sem
prazo*

Atendida em
06/06/2012

Sharon
Paiva

Sem
prazo*

Atendido em
25/06/2012

Sharon
Paiva

Sem
prazo*

Atendido em
26/06/2012

Sharon
Paiva

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon
Paiva

Sem
prazo*

Em
andamento

Francisco
Feiten

22/05/2012

Canteiro
de obra

Leve

RA

Corretiva

25/06/2012

27

--

CV

Preventiva

26/06/2012

27

--

CV

Preventiva

05/07/2012

Extensão
do trecho

Leve

CV

Corretiva

17/07/2012

27

--

CV

Preventiva

Recomendada a intensificação da
sinalização na área do corte do
pavimento da faixa de rolamento

Sem
prazo*

Solicitado a remoção de resíduos
oriundos das atividades de
pavimentação.
Fragmentos de concreto asfáltico
dispostos no talude, solicitada
remoção.
Remover fragmentos inertes e lonas
plásticas dispostos no talude.
Erosão proporcionando carreamento
de sedimento para área alagada.
Presença de caliças de concreto a
margem da rodovia.
Presença de caliças de concreto a
margem da rodovia.

Sem
prazo*

O refeitório empoeirado, tela da janela
rasgada, canaleta obstruída na área
de oficina, manchas de óleo e
material asfáltico no solo em vários
pontos.
Solicitado itens de segurança no
trecho em obras para a orientação
correta do tráfego da pista existente.
Solicitada a manutenção da limpeza
da pista existente, na entrada/saída de
caminhões e máquinas.
Reiterada a solicitação de remoção
dos materiais inertes dispostos nos
bordos da rodovia.
Foi solicitado ao engenheiro
responsável pelo Lote 03 que a
Supervisão Ambiental seja informada
quando houver o transplante do butiá
que encontra-se na frente de obra.
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ENCAMINHAMENTO DE OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS
Data
27/07/2012

Km

Class.

Encam.

Medida

33

Média

RA

Corretiva

27/07/2012

34 ao 32

Média

CV

Corretiva

30/07/2012

Canteiro
de obras

--

CV

----

Ocorrência
Requerido a remoção do material
asfáltico disposto inadequadamente
em caule de butiá.
Solicitada a remoção de material
asfáltico inadequadamente depositado
sobre caule de butiá.
Solicitado os comprovantes da
remoção do emulsante.

Prazo

Situação

Supervisor

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon
Paiva

Sem
prazo*

Em
andamento

Sharon
Paiva

Sem
prazo*

Em
andamento

Juliana
Cunha

CV: comunicação verbal; RA: Registro de Atividade. *para comunicações verbais e registros de atividade o prazo não é definido/atividade em
andamento.
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5.4

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.
As atividades relativas ao PRAD possuem tanto o caráter preventivo quanto o corretivo, este último,
durante a fase de instalação da nova pista e após a conclusão do empreendimento. Os procedimentos
relacionados ao programa priorizaram a orientação em prol de ações preventivas, pois estas deverão
exigir menor necessidade de recuperação dos ambientes adjacentes.
5.4.1

Atividades desenvolvidas

Para garantir o cumprimento dos objetivos dispostos no PBA e no Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas (PRAD) das obras de duplicação da BR-392, a Supervisão Ambiental executa inspeções
regulares no trecho em obras, nos canteiros assim como acompanha os trabalhos de extração e
recuperação das áreas de mineração, nos dois lotes em obras.
As ações adotadas, neste período, para a recuperação dos passivos ambientais, no trecho em obras,
estão descritas no item do “Programa Ambiental para a Construção – PAC” neste relatório.
Durante este semestre foram realizadas vistorias, em cada uma das jazidas licenciadas como Empréstimo
Comercial (EC), em exploração (EC10 – L2 e EC08 – L3) e nas jazidas que estão em fase de recuperação
(EC23B – L2, EC05, EC04 e Jazida alternativa – L3) descritas no quadro a seguir.
Foram verificados a vigência das licenças e os procedimentos adotados para contemplar as exigências do
órgão ambiental licenciador. Nas jazidas em exploração foi feita a supervisão dos métodos de mineração e
as medidas de prevenção adotadas. Nas jazidas onde já foram encerradas as atividades, foi verificada a
eficácia da recuperação e o atendimento ao PRAD (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas).
Quadro 7. Jazidas de empréstimo comercial
LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
Nome

Lote

EC 23-A

2

EC 23-B

2

EC 10

2

Alternativa

3

EC 02-B

3

Licença

Localização

Situação

LO
900/2009
LO
918/2010
LO
1002/2011

Km 51+880 da BR-392, lado direito, 4,1 Km do eixo da rodovia,
localidade Capão Seco.
Km 51+880, BR-392, lado direito, 2,7 km do eixo da rodovia,
localidade Capão Seco.
Km 39+480 da rodovia BR-392, lado direito, acerca de 2,95 Km
do eixo da rodovia.
km 33+250 BR-392, lado direito junto à rodovia, propriedade do
LI 784/2011
Sr. Nelson Brancão.
LO
BR 471, 1 km do km 26+260 da BR-392, lado direito, 600 metros
903/2010
do eixo da rodovia.
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LOCALIZAÇÃO DAS JAZIDAS
Nome

Lote

EC 04

3

EC 05

3

EC 08

3

Licença

Localização

Situação

LO
921/2010
LO
995/2001
LO
960/2010

Km 29+400 da BR-392, lado esquerdo, acerca de 2,4 km do eixo
da rodovia BR 392.
km 31+100, lado direito, em frente à intersecção ferroviária com
a rodovia.
Na altura do km 35+040, lado direito, acerca de 1,2 km do eixo
da rodovia.

Em recuperação
Em recuperação
Em exploração e
recuperação

No período a que se refere este relatório (Fevereiro de 2012 à Julho de 2012), foram realizadas vistorias
mensais em todas as jazidas licenciadas para o empreendimento como áreas de empréstimo comercial,
identificando a execução de serviços em atendimento ao Projeto de recuperação de Área Degradada
(PRAD) aprovado pelo órgão ambiental, para cada uma das áreas licenciadas, tais como reconformação
de terreno, revegetação e controle de drenagem.
Na Jazida EC23-B, as atividades de mineração foram encerradas e foram executadas medidas para a
recuperação da área minerada. Para a conformação do terreno houve incremento de solos moles. A
hidrossemeadura obteve um bom índice de brotação, recompondo a cobertura vegetal no terreno. No
sistema de drenagem foram utilizados rachões, no intuito de diminuir a velocidade da água e evitar o
carreamento de sedimentos, não havendo indícios de material arenoso em área adjacente, portanto o
sistema de drenagem é considerado eficiente.
No mês de junho, em vistoria conjunta com o IBAMA, foi lavrada uma ata que registrou a conclusão
efetiva de recuperação previstas no PRAD. Consta nesta ata que será efetuada a cava a montante do
açude, na qual a hidrossemeadura teve sucesso apenas em relação ao milheto, o qual se encontra seco
no momento, sem espécies herbáceas sucessoras desenvolvendo no solo arenoargiloso.
A área encontra-se recuperada, exceto a cava mencionada, podendo o proprietário reiniciar suas
atividades agropecuárias. Portanto foi renovada a licença apenas da cava a recuperar, onde foi refeita
hidrossemeadura no mês de julho. O plantio compensatório foi feito, porém poucas mudas sobreviveram,
tendo assim que ser refeito pela construtora.

Foto 179. Pega da hidrossemeadura nos taludes do açude
(L2; EC23B; 17/02/2012).

Foto 180. Enleivamento do caminho (L2; EC23-B;
25/04/2012).
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Foto 181. Talude externo da cava não teve boa pega da
hidrossemeadura (L2; EC23-B; 13/06/2012).

Foto 182. Área de replantio florestal (L2; EC23-B;
13/06/2012).

Foto 183. Entrega parcial da Jazida (L2; EC23-B;
13/06/2012).

Foto 184. Vista parcial da área e da estrada de acesso.
Nota-se as marcas de pneus de caminhão que entrou na
área para realizar a hidrossemeadura (L2; EC23-B;
26/07/2012).

A jazida EC10, possui uma boa sinalização de indicação aos usuários da rodovia para o acesso, onde é
utilizado um caminhão pipa com frequência, para evitar que haja poeira na pista existente. Nas áreas onde
não havia mais exploração, foram utilizados solos moles oriundos das obras de construção da rodovia
para conformação do terreno. Há armazenamento de solos moles para futura conformação do restante da
área. Também foi observado manejo hídrico da área minerada para que não se acumule água no terreno
em recuperação.
Em vistoria de rotina realizada no dia 16/03/2012, constatou-se a destinação indevida de material lenhoso
incorporado aos solos moles, assim como material inerte oriundo de corte no asfalto do trecho do Povo
Novo (Pista existente). Por esses motivos a Supervisão Ambiental encaminhou a Construtora responsável
uma Comunicação de Não Conformidade - CNC n°09 (Anexo 1), estabelecendo prazo de 5 dias para o
atendimento. O material foi retirado e foi dada a destinação adequada, tendo sido incorporado ao corpo do
aterro em implantação.
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Foto 185. Deposição indevida de material asfáltico como
complementação da cava (L2; Jazida EC10; 16/03/2012).

Foto 186. Material de grande porte sem a devida
destinação (L2; Jazida EC10; 16/03/2012).

Foto 187. Cava de mineração (L2; EC10; 13/04/2012).

Foto 188. Área em exploração (L2; EC10; 13/04/2012).

Foto 189. Colocação de solos moles para futura
conformação (L2; EC10; 13/06/2012).

Foto 190. Uma boa pega da hidro na área em recuperação
(L2; EC10; 13/06/2012).
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Foto 191. Conformação do terreno com solos moles (L2;
EC10; 13/06/2012).

Foto 192. Manejo hídrico na área a ser recuperada (L2;
EC10; 25/07/2012).

As atividades de exploração da Jazida Alternativa foram enceradas e iniciadas as atividades de
recuperação da área minerada. Para evitar material carreado para área adjacente, foi utilizado barreira de
rachões.
O terreno está sendo conformado, para isso, foi utilizado material inservível da obra de duplicação, que
estavam armazenados na jazida para devido fim. Após conformação topográfica, será feita a
recomposição vegetal da área, com a técnica da hidrossemeadura.

Foto 193. Área minerada sem conformação (L3; Alternativa;
26/03/2012).

Foto 194. Conformação da área minerada (L3; Jazida
Alternativa; 24/05/2012).
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Foto 195. Armazenamento de material de decapeamento
para posterior conformação do terreno (L3; Jazida
Alternativa; 24/05/2012).

Foto 196. Área já conformada (L3; Jazida Alternativa;
13/06/2012).

Foto 197. Recebimento de solo para preencher a cava
explorada (L3; Jazida Alternativa; 25/07/2012).

A jazida EC02B, teve sua área recuperada, onde o terreno foi conformado e hidrossemeado,
restabelecendo a cobertura vegetal. Foi entregue ao proprietário após vistoria quando foi lavrada uma ata
de anuência quanto aos procedimentos adotados a fim de recuperar a área degradada, onde assinaram
além do proprietário, representantes do órgão licenciador, da construtora e da supervisão ambiental.

Foto 198. Recomposição da cobertura vegetal (L3; EC02B; 17/02/2012).

Foto 199. Talude do açude enleivado (L3; EC02-B;
26/03/2012).
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Foto 200. Sistema de drenagem enleivado (L3; EC02-B;
26/03/2012).

Foto 201. Assinatura da ata para entrega da área ao
proprietário (L3; EC02-B; 26/03/2012).

A Jazida EC04, está em fase de analise das técnicas de recuperação aplicadas na área. Após
conformação topográfica foi realizada a hidrossemeadura, porém, está não obteve pega satisfatória,
havendo manchas sem cobertura vegetal, como sua extensão é ampla, por orientação do IBAMA, a
construtora terá que espalhar solos moles nestes locais e também enleivar os taludes externos. Foi notada
em vistoria de rotina, presença de Acácia da Praia a qual tem propagação indesejada, inibindo a
recomposição esperada da vegetação rasteira, sendo orientada a supressão pelo órgão ambiental. O
caminho de acesso à jazida foi hidrossemeado e a cerca recolocada no local de origem.

Foto 202. Hidrossemeadura no terreno já conformado.( L3;
EC04; 17/02/2012).

Foto 203. Talude do açude conformado e hidrossemeado
(L3; EC04; 26/03/2012).
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Foto 204. Acesso à jazida hidrossemeado e a cerca
colocada no local de origem (L3; EC04; 26/03/2012).

Foto 205. Local onde a pega da hidro não foi satisfatória
(L3; EC04; 13/06/2012).

Foto 206. Segmento do talude sem cobertura vegetal (L3;
EC04; 23/07/2012).

Foto 207. Indivíduos jovens de acácia da praia na área em
recuperação (L3; EC04; 23/07/2012).

A jazida EC05, está em fase de analise, o terreno foi conformado, a hidrossemeadura obteve pega
favorável de grande parte da área, porém, no acesso a esta, possui uma grande mancha, no qual a
construtora deverá espalhar solos moles e hidrossemear novamente. Os taludes foram conformados e
enleivados. Para evitar carreamento para área adjacente foram utilizados rachões.Os poços de
monitoramento do lençol freático continuam no local e deverão ser retirados.

Foto 208. Uso de rachão na drenagem (L3; EC05;
17/02/2012).

Foto 209. Enleivamento do talude externo. (L3; EC05;
26/03/2012).
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Foto 210. Poço de monitoramento (L3; EC05;
26/03/2012).

Foto 211. Vala de drenagem enleivada (L3; EC05;
25/04/2012).

Foto 212. Pega satisfatória da hidrossemeadura do acesso
(L3; EC05; 24/05/2012).

Foto 213. Mancha na entrada da jazida (L3; EC05;
13/06/2012).

Foto 214. Caminho de acesso à jazida com vegetação rala
(L3; EC05; 23/07/2012).

Na Jazida EC08 a primeira área explorada foi conformada, hidrossemeada, e foi deixando uma área para
acumulo de água, obtendo uma recuperação satisfatória. No mês de abril a construtora responsável pela
Jazida encaminhou a Supervisão Ambiental, cópia da Retificação da Licença de Operação (LO960/2010)
da área em exploração, onde houve alteração da área para exploração mineral que passou de 227.394m²
para 411.586m².
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A área de acréscimo esta sendo explorada, há material de decapeamento e solos moles armazenados na
jazida para futura conformação do terreno.
No mês de Julho, durante vistoria de rotina foram encontradas caliças nos acessos internos da jazida que
servirão para dar maior suporte mecânico aos caminhões e máquinas. A equipe de Supervisão Ambiental
observou também, que simultaneamente às atividades de supressão, havia a destinação de material
lenhoso, transportado por caminhões.

Foto 215. Utilização de solos moles e material de
decapeamento para incremento de matéria orgânica no
preparo do solo para a hidrossemeadura (L3; EC08;
17/02/2012).

Foto 216. Área já recuperada (L3; EC08; 13/06/2012).

Foto 217. Área em exploração mineral (L3; EC08;
13/06/2012).

Foto 218. Área em exploração mineral (L3; EC08;
24/07/2012).
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Foto 219. Pilha de material lenhoso aguardando a
destinação (L3; EC08; 24/07/2012).

Foto 220. Caliças para manutenção dos acessos internos
da jazida (L3; EC08; 24/07/2012).

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, também prevê o acompanhamento da
desmobilização e recuperação ambiental dos canteiros de obras utilizadas pelas construtoras.
Salienta-se que o canteiro de obras da construtora responsável pelas obras do Lote 3 está sendo
desativado. As atividades realizadas até o final deste período foram, a remoção do tanque de emulsão
asfáltica, na qual a Supervisão Ambiental por comunicação verbal solicitou os comprovantes, conforme
informado pela construtora, os comprovantes ficam retidos na transbordo, empresa que faz o transporte,
até o material ser enviado para a Bressan, empresa que realiza a destinação final dos resíduos.
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5.5

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).
5.5.1

Atividades desenvolvidas

No período compreendido neste relatório semestral (fevereiro/2012 a julho/2012) a equipe de Supervisão
Ambiental do Programa de Saúde Pública desenvolveu as seguintes atividades: vistorias de rotina nas
frentes de obras dos lotes 2 e 3, inspeção de rotina realizada quinzenalmente nos canteiros de obras das
construtoras responsáveis pelos lotes 2 e 3 (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.
Lote 2
Vistorias nas frentes de obra:
Nas vistorias realizadas nas frentes de obras do Lote 2, no período em que se refere este relatório
semestral, foi possível verificar que em todas frentes de serviços existem banheiros químicos em boas
condições de higiene e as áreas de vivência estão adequadas para o abrigo dos trabalhadores contra as
intempéries e em condições de convívio. Os trabalhadores observados em atividade encontravam-se
utilizando EPI adequado e completo para cada tipo de função exercida, de acordo com a NR 6.
No mês de fevereiro a Supervisão Ambiental acompanhou a retirada de vespas, por parte dos bombeiros e
apicultores, no km 39. Esta atividade foi realizada para relocar esses insetos para um local adequado, em
função da supressão vegetal necessária no local, e assim também proporcionando maior segurança aos
trabalhadores dessa atividade, evitando possível ataque dos insetos.
Registrou-se no mês de abril, no km 42 onde está sendo realizada a construção do viaduto na
comunidade de Povo Novo, a instalação de uma lombada eletrônica para maior segurança dos
trabalhadores e comunidade em geral.
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No mês de maio constatou-se que no km 43 foi disponibilizado recipiente para colocar os resíduos classe
II gerados pelos trabalhadores, no entanto verificou-se no km 39+500 a disposição de resíduos classe II
também gerados pelos trabalhadores diretamente no solo. A Supervisão Ambiental realizou comunicação
verbal ao encarregado da obra para providenciar a limpeza do local e nas vistorias de rotina registrou-se
que o local foi limpo conforme solicitado. No mês de julho verificou-se a reincidência da disposição
inadequada dos resíduos classe II gerados pelos trabalhadores e a Supervisão realizou comunicação
verbal ao encarregado da obra para que este tipo de resíduo seja retirado da obra ao término das
atividades e destinado em local para coleta pública, tendo a construtora atendido a solicitação. Registrouse também o descarte inadequado de lonas plásticas e pedaços de arames utilizados na instalação de
telas dentro da faixa de domínio, situação em que a Supervisão Ambiental enviou Registro de Atividade à
construtora para adequação desta inconformidade.
Segue a baixo registro fotográfico das vistorias nas frentes de obra – Lote 2.

Foto 221. Área de vivência (L2, km 42; 10/02/2012).

Foto 222. Banheiro químico e trabalhador com EPI adequado
(L2, km 39; 09/03/2012).

Foto 223. Área de vivência adequada (L2, km 38+760;
05/04/2012).

Foto 224. Banheiro químico em boas condições de higiene (L2,
km 38+760; 05/04/2012).
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Foto 225. Trabalhador com EPI adequado (L2, km
59+100; 14/02/2012).

Foto 226. Trabalhador com EPI adequado – protetor auricular,
luvas capacete (L2, km 59; 22/03/2012).

Foto 5. Trabalhador com EPI adequado – protetor
respiratório, luvas, protetor auricular, capacete (L2, km 59;
22/03/2012).

Foto 6. Trabalhador com EPI adequado – capacete, cinto de
segurança, luvas (L2, km 55; 08/05/2012).

Foto 227. Trabalhadores com EPI adequado (L2, km
43+500; 27/06/2012).

Foto 228. Apicultor fazendo a retirada de vespas (L2, km 39;
24/02/2012).
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Foto 7. Lombada eletrônica instalada no desvio na
comunidade de Povo Novo (L2, km 42; 17/04/2012).

Foto 8. Recipientes para armazenamento dos resíduos classe II
ao lado da área de vivência (L2, km 43; 08/05/2012).

Foto 229. Resíduos classe II disposto inadequadamente no
solo (L2, km 39+500; 08/05/2012).

Foto 230. Realizada a limpeza da área onde os resíduos classe
II estavam dispostos (L2, km 39+500; 10/05/2012).

Foto 231. Resíduos classe II espalhados pela obra (L2, km
38+550; 09/07/2012).

Foto 232. Lonas plásticas e pedaços de arame jogados em
meio à vegetação (L2; km 59; 18/07/2012).

Aplicação da lista de verificação (check list):
O canteiro de obras da construtora do Lote 2 está constituído de salas de escritório, banheiros, refeitório,
cozinha, alojamento, vestiário, área de lazer, local de estacionamento e áreas laborais separadas das
áreas de vivência, conforme NR 18 e PBA.
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A aplicação da lista de verificação (check list) tem periodicidade quinzenal, sendo assim foram realizadas
neste semestre doze vistorias no canteiro de obras da construtora responsável pelo Lote 2. Em todas as
vistorias foram gerados Registros de Atividades e listas de verificações.
A Supervisão Ambiental, neste semestre, constatou que os aspectos observados referente às condições
de higiene da cozinha, do refeitório, do alojamento e dos banheiros se mantiveram adequadas e os
extintores de incêndio encontram-se distribuídos em locais estratégicos e carregados. A sinalização está
adequada em toda a extensão do canteiro conforme estabelecido nas NR 18 e NR 26 e nos meses de abril
e maio verificou-se a inclusão de duas placas de segurança novas, uma na divisa entre o término da área
de vivência com o início da área laboral, indicando a importância do uso de EPI a partir desse local, e a
outra no portão de entrada do canteiro de obras para os trabalhadores freteiros ao descer dos caminhões
também indicando a importância do uso de EPI para esses trabalhadores terceirizados. Registrou-se
também a realização da limpeza das caixas separadoras de água e óleo por parte de empresa
especializada e devidamente licenciada. Segue a baixo registro fotográfico.

Foto 233. Cozinha em condições de higiene adequada e
preparação das marmitas (L2; Canteiro de Obras;
26/03/2012).

Foto 234. Refeitório em condições de higiene adequada com
telas na porta e janelas (L2; Canteiro de Obras; 24/04/2012).

Foto 235. Cozinha em condições de higiene adequada e
funcionários de uniforme (L2; Canteiro de Obras;
23/05/2012).

Foto 236. Banheiro em condições de higiene adequadas (L2;
Canteiro de Obras; 24/04/2012).
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Foto 237. Extintor de incêndio adequado e placas indicativas
de atenção e uso de EPI (L2; Canteiro Central; 27/02/2012).

Foto 238. Caminhão realizando limpeza da caixa separadora
(L2; Canteiro de Obras; 09/05/2012).

Foto 239. Placa de segurança instalada na divisa entre área
de vivência e área laboral (L2; Canteiro de Obras; 04/2012).

Foto 240. Placa de segurança instalada na entrada do canteiro
de obras (L2; Canteiro de Obras; 09/05/2012).

No aspecto referente a utilização de EPI por parte dos trabalhadores verificou-se que o mesmo é usado
adequadamente em todas as diversas atividades desenvolvidas no canteiro de obras. Apenas no mês de
fevereiro registrou-se a necessidade do uso de cinto de segurança na atividade de britagem, pois havia
risco de queda. A Supervisão Ambiental enviou Registro de Atividade à construtora com orientações para
a adequação da não conformidade.

Foto 241. Trabalhador com EPI adequado – luvas, protetor
auricular, capacete, avental para solda (L2; Canteiro Central;
26/03/2012).

Foto 242. Trabalhador com EPI adequado – luvas, capacete,
protetor auricular (L2; Canteiro de Obras; 11/04/2012).
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Foto 243. Trabalhador com EPI adequado – luvas, capacete,
protetor auricular, máscara respiratória, óculos (L2; Canteiro
de Obras; 09/05/2012).

Foto 244. Trabalhador com EPI adequado para atividade de
solda – luvas, protetor facial, avental (L2; Canteiro de Obras;
04/06/2012).

Foto 245. Trabalhadores com EPI adequado - luvas, óculos e
capacete (L2; Canteiro de Obras; 20/07/2012).

Foto 246. Trabalhador em risco de queda, sem cinto de
segurança (L2; Canteiro Central; 27/02/2012).

No mês de fevereiro a construtora iniciou a construção de uma central de gás no lado de fora da cozinha
para uma maior segurança dos trabalhadores, conforme exigências da NR 18. No mês de julho verificouse que a central de gás não continha a placa de identificação de periculosidade exigida pelas NR 18 e NR
26. A Supervisão Ambiental enviou Registro de Atividade para construtora solicitando a adequação
conforme as Normas Regulamentadoras.

Foto 247. Construção de central de gás (L2; Canteiro Central;
13/02/2012).

Foto 248. Central de gás sem placa de identificação de
periculosidade (L2; Canteiro de Obras; 20/07/2012).
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Registrou-se a inadequação na segregação de resíduos classe I e classe II, no mês de fevereiro,
inconformidade esta já identificada em meses anteriores. Devido a reincidência, a Supervisão Ambiental
emitiu a construtora uma Comunicação de Não Conformidade – CNC 08 (Anexo 1) orientando e
solicitando a adequação breve desta ocorrência. No decorrer deste semestre a Supervisão constatou a
dificuldade por parte da construtora em realizar a segregação adequada dos resíduos e a devida
destinação, sendo registradas ocorrências deste tipo durante todo o período, assim como também a
disposição inadequada de pneus propiciando a proliferação de vetores. No mês de maio a Supervisão
Ambiental enviou outra Comunicação de Não Conformidade – CNC 08 Reiteração (Anexo 1) exigindo a
imediata adequação das inconformidades. Na verificação realizada no dia 23 de maio a Supervisão
Ambiental constatou que a construtora efetuou as adequações solicitadas na CNC. Os recipientes de
destinação de resíduos estão identificados conforme classificação e distribuídos adequadamente pelo
canteiro, os resíduos classe I que estavam dispostos inadequadamente em área de ferro velho foram
recolhidos e dispostos nos recipientes apropriados, os pneus foram retirados do local e armazenados em
área coberta, a construtora entregou os recibos de destinação dos resíduos contaminantes e os
comprovantes de participação dos trabalhadores em DDS sobre o tema “Coleta Seletiva”. A partir disto a
Supervisão considerou atendida tanto a Comunicação de Não Conformidade Nº 08 como a Comunicação
de Não Conformidade Nº 08 – Reiteração. Segue registro fotográfico.

Foto 249. Lixo seco misturado com lixo contaminante (L2;
Canteiro Central; 13/02/2012).

Foto 250. Pneu descartado inadequadamente para coleta
pública (L2; Canteiro Central; 12/03/2012).

Foto 251. Lixo seco misturado com lixo contaminante na
área de abastecimento (L2; Canteiro Central; 26/03/2012).

Foto 252. Lixo contaminado misturado com lixo seco na área
da oficina (L2; Canteiro Central; 26/03/2012).
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Foto 253. Toneis com resíduos contaminantes descartados
em área de ferro velho (L2; Canteiro Central; 26/03/2012).

Foto 254. Tonel amassado com resíduo contaminante
depositado na área de ferro velho (L2; Canteiro de Obras;
11/04/2012).

Foto 255. Toneis de produtos contaminantes depositados
inadequadamente em área destinada para ferro velho (L2;
Canteiro de Obras; 24/04/2012).

Foto 256. Correia com graxa descartada inadequadamente em
área de ferro velho (L2; Canteiro de Obras; 24/04/2012).

Foto 257. Resíduos contaminantes misturados à resíduos
classe II (L2; Canteiro de Obras; 24/04/2012).

Foto 258. Resíduos contaminantes misturados com resíduos
classe II que estão destinados para coleta pública (L2;
Canteiro de Obras; 24/04/2012).
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Foto 259. Pneu descartado inadequadamente propiciando
acúmulo de água (L2; Canteiro de Obras; 24/04/2012).

Foto 260. Pneu descartado inadequadamente (L2; Canteiro de
Obras; 09/05/2012).

Foto 261. Peça inutilizada com resíduo de graxa descartada
em área de ferro velho (L2; Canteiro de Obras; 09/05/2012).

Foto 262. Recipientes de resíduos identificados e com tampa
(L2; Canteiro de Obras; 23/05/2012).

Foto 263. Container vazio onde estavam pneus dispostos
inadequadamente (L2; Canteiro de Obras; 23/05/2012).

Foto 264. Área destinada para depósito de ferro velho limpa
(L2; Canteiro de Obras; 23/05/2012).
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Foto 265. Resíduos contaminantes armazenados
adequadamente (L2; Canteiro de Obras; 18/06/2012).

No canteiro de obras da construtora responsável pelo Lote 2 os resíduos classe II são armazenados em
sacos plásticos e dispostos em recipientes para aguardar a destinação final realizada pela coleta pública.
Os resíduos classe I (estopas contaminadas, materiais com resíduos contaminantes, óleos usados, etc)
são dispostos em recipientes adequados e armazenados em área coberta e sobre piso impermeável para
posterior destinação final realizada por empresas devidamente licenciadas. Os comprovantes de
destinação dos resíduos contaminantes, gerados no período deste relatório, encontram-se no Anexo 1.

Foto 266. Recipientes onde são colocados os resíduos casse
II para posterior coleta pública (L2; Canteiro de Obras,
11/04/2012)

Foto 267. Área de armazenagem dos resíduos classe I coberta
e com piso impermeável (L2; Canteiro de Obras; 13/02/2012)
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Foto 268. Recipientes para armazenagem de filtros e estopas
usados para posterior destinação final (L2; Canteiro de
Obras; 20/07/2012)

Foto 269. Área de armazenagem de óleos usados para
posterior destinação final (L2; Canteiro de Obras; 27/02/2012)

Foto 270. Central de armazenamento de produtos químicos e
pneus (Canteiro de Obras; L2; 18/06/2012).

No mês de junho identificou-se a existência de peças inutilizadas apresentando resíduos contaminantes
dispostas inadequadamente em contêiner para depósito de ferro velho, situação reincidente na qual a
Supervisão Ambiental solicitou a adequação imediata. Sendo assim a construtora realizou a remoção do
material contaminante da área do ferro velho, armazenando-o adequadamente para destinação final. A
Supervisão Ambiental acompanhou todo o procedimento conforme pode-se verificar no registro
fotográfico a baixo. Foi encaminhado Registro de Atividade para construtora referente ao
acompanhamento descrito acima. No mês de julho não foi registrado nenhuma inadequação relacionada a
segregação dos resíduos.
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Foto 271. Identificado materiais contaminantes em meio a
ferro velho (L2; Canteiro de Obra; 04/06/2012).

Foto 272. Supervisão acompanhando a remoção do material
como solicitado (L2; Canteiro de Obra; 18/06/2012).

Foto 273. Materiais contaminantes acondicionados
adequadamente. (L2; Canteiro de Obra; 04/06/2012).

Foto 274. Armazenagem adequada para destinação final. (L2;
Canteiro de Obra; 04/06/2012).

A construtora neste semestre entregou a esta Supervisão Ambiental os Relatórios dos Programas
Ambientais referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2012. No âmbito do Programa de
Saúde Pública, a construtora informa, nos relatórios dos meses de janeiro e março, a realização de
Diálogo Diário de Segurança anexando a lista de presença dos trabalhadores e os temas desenvolvidos,
os quais foram: sinalização, cartão de bloqueio, armazenamento de materiais, levantamento e transporte
de materiais, coleta seletiva e importância do uso do EPI.
Lote 3
Vistorias nas frentes de obra:
Nas vistorias realizadas nas frentes de obras do Lote 3, no período em que se refere este relatório
semestral, foi possível verificar que em todas frentes de serviços existem banheiros químicos em boas
condições de higiene e as áreas de vivência estão adequadas para o abrigo dos trabalhadores contra as
intempéries e em condições de convívio. Os trabalhadores observados nas diversas atividades
desenvolvidas encontravam-se utilizando EPI adequado e completo para cada tipo de função exercida.
Registrou-se trabalhadores fazendo a limpeza do canteiro central da rodovia no km 19, evidenciando o
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cuidado para manter a rodovia limpa, pois muitas vezes o lixo encontrado nas margens da rodovia é
oriundo dos usuários.
Neste semestre verificou-se uma ocorrência de disposição inadequada de lona plástica, utilizada na
construção, deixada ao lado da rodovia. A Supervisão Ambiental realizou comunicação verbal ao
responsável pela construtora do Lote 3 para que a lona fosse retirada do local sempre ao término do
trabalho, evitando o deslocamento desta por ocasião de ventos para áreas naturais. Esta ocorrência não
foi mais registrada pela Supervisão Ambiental.
A construtora responsável pelo Lote 3 encontra-se em fase final da obra, sendo assim a partir do mês de
maio observou-se a diminuição das frentes de obra no trecho.
Segue a baixo registro fotográfico das vistorias nas frentes de obra – Lote 3.

Foto 275. Banheiro químico (L3, km 16+700; 15/03/2012).

Foto 276. Banheiro químico em boas condições de higiene
(L3, km 32; 20/04/2012).

Foto 277. Área de vivência adequada (L3, km 29+480;
25/04/2012).

Foto 278. Banheiro químico em boas condições de higiene
e área de vivência (L3, km 32; 31/05/2012).
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Foto 279. Trabalhador operando máquina com EPI adequado –
máscara respiratória, protetor auricular (L3, km 16+900;
15/03/2012).

Foto 280. Trabalhadores com EPI adequado – capacete,
luvas, cinto de segurança (L3, km 32; 15/03/2012).

Foto 281. Trabalhadores com EPI adequado – protetor
auricular, luvas (L3, km 26; 10/04/2012).

Foto 282. Trabalhador com EPI adequado – protetor
auricular, (L3, km 21+600; 30/05/2012).

Foto 283. Trabalhadores limpando canteiro central (L3, km 19;
05/06/2012).

Foto 284. Trabalhadores com EPI adequado na construção
do new jersey – luvas, colete refletivo e capacete (L3, km
15; 11/07/2012).
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Foto 285. Lona plástica descartada inadequadamente (L3, km
34, 10/02/2012).

Aplicação da lista de verificação (check list):
O canteiro de obras da construtora do Lote 3 está constituído de salas de escritório, banheiros, refeitório,
vestiário, local de estacionamento e áreas laborais separadas das áreas de vivência, conforme NR 18 e
PBA. A sinalização de informação, prevenção e segurança está adequada em toda a extensão do canteiro
conforme estabelecido nas NR 18 e NR 26 e existem lixeiras de reciclagem distribuídas adequadamente
pelo canteiro.
A aplicação da lista de verificação (check list) tem periodicidade quinzenal, sendo assim foram realizadas
neste semestre doze vistorias no canteiro de obras da construtora responsável pelo Lote 3. Em todas as
vistorias foram gerados Registros de Atividades e listas de verificações.
Os resíduos classe II são colocados na Central de Armazenamento Provisório de Resíduos para posterior
coleta pública e destinação em aterro público. Os resíduos classe I são armazenados em toneis, em área
coberta e sobre piso impermeável para posterior destinação final realizada por empresas devidamente
licenciadas. Os comprovantes de destinação dos resíduos contaminantes, gerados no período deste
relatório, encontram-se no Anexo 1.

Foto 286. Placas de indicação de uso de EPI (L3; Canteiro de
Obras; 10/02/2012).

Foto 287. Lixeiras de reciclagem distribuídas pelo canteiro
(L3; Canteiro de Obras; 10/02/2012).
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Foto 288. Central de Armazenamento Provisório de Resíduos
(L3; Canteiro de Obras; 20/06/2012).

Foto 289. Local de armazenamento de resíduos
contaminantes (L3; Canteiro de Obras; 06/06/2012).

Neste período a Supervisão Ambiental constatou que o canteiro de obras na maioria das verificações
encontrava-se adequado conforme PBA e Normas Regulamentadoras no que se refere aos aspectos
observados no âmbito do Programa de Saúde Pública. As condições de higiene do refeitório, dos
banheiros e vestiários encontram-se adequadas, os extintores de incêndio estão distribuídos em locais
estratégicos e carregados e todos os trabalhadores observados em atividade faziam uso do EPI correto
para cada tipo de função exercida.

Foto 290. Banheiro do vestiário em condições adequadas de
higiene (L3; Canteiro Central; 10/02/2012).

Foto 291. Vestiário em condições adequadas de higiene (L3;
Canteiro Central; 10/02/2012).
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Foto 292. Extintores de incêndio distribuídos pelo canteiro e
placas de sinalização (L3; Canteiro de Obras; 24/02/2012).

Foto 293. Trabalhador com EPI adequado (L3; Canteiro de
Obras; 10/02/2012).

Foto 294. Trabalhador com EPI adequado (L3; Canteiro de
Obras; 24/02/2012).

Foto 295. Trabalhador realizando limpeza com querosene
utilizando EPI adequado – máscara respiratória, luvas (L3;
Canteiro de Obras; 09/03/2012).

Foto 296. Trabalhadores da solda com EPI adequado –
máscara facial, luvas, avental (L3; Canteiro de Obras;
23/03/2012).

Foto 42. Trabalhador com EPI adequado – protetor auricular
(L3; Canteiro de Obras; 08/05/2012).
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Foto 297. Trabalhador da marcenaria utilizando EPI adequado
– capacete, luvas (L3; Canteiro de Obras; 20/06/2012).

No mês de fevereiro o responsável pela construtora informou que mudou o sistema de serviço de
alimentação para os funcionários. A construtora cancelou o contrato com a empresa terceirizada que
servia a alimentação no refeitório devido à queda na qualidade do serviço. A alimentação está sendo
fornecida através de marmitex, no refeitório, para aqueles trabalhadores que solicitam previamente ao
Setor de Recursos Humanos, e alguns fazem as refeições nos restaurantes existentes na rodovia ou em
suas próprias residências. Todos os funcionários recebem vale alimentação. Com essa mudança no
sistema de alimentação dos funcionários os utensílios utilizados são descartáveis, não havendo mais a
necessidade da utilização da pia para a lavagem dos mesmos e também não há mais utensílios guardados
no refeitório.

Foto 298. Recipientes devidamente higienizados utilizados para
transportar a alimentação e armário onde eram guardados os
utensílios (L3; Canteiro Central; 10/02/2012).

Foto 299. Balcão térmico onde a alimentação era servida
(L3; Canteiro Central; 10/02/2012).
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Foto 300. Refeitório em condições de higiene adequadas e
reformulado devido mudança do sistema (L3; Canteiro de Obras;
24/02/2012).

Verificou-se apenas no mês de março a disposição inadequada de lixo em área verde e a existência de
fôrmas para pré-moldados de concreto apresentando acúmulo de água, propiciando a proliferação de
vetores. No mês de abril registrou-se na parte externa do vestiário um possível vazamento de água saindo
da área onde estão instalados os vasos sanitários, pias e os chuveiros. Estas inconformidades foram
adequadas conforme solicitado pela Supervisão Ambiental nos Registros de Atividades enviados à
construtora. Em relação ao vazamento no vestiário o responsável pela construtora informou que houve um
extravasamento de água da limpeza do vestiário ocasionando a saída desta para fora das instalações. A
Supervisão Ambiental em comunicação verbal orientou sobre a importância do cuidado com o desperdício
de água e consequentemente o cuidado com o vazamento de água com produtos de limpeza para o solo.

Foto 301. Lixo disposto inadequadamente em área verde (L3;
Canteiro de Obras; 23/03/2012).

Foto 36. Área verde onde estava disposto lixo (L3; Canteiro
de Obras; 05/04/2012).
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Foto 302. Fôrmas para pré-moldados de concreto
apresentando acúmulo de água (L3; Canteiro de Obras;
23/03/2012).

Foto 303. Fôrmas, para pré-moldados de concreto, viradas
para baixo (L3; Canteiro de Obras; 05/04/2012).

Foto 304. Vazamento de água na parte externa do vestiário (L3;
Canteiro de Obras; 19/04/2012).

Foto 305. Vestiário em condições adequadas de higiene
(L3; Canteiro de Obras; 08/05/2012).

O canteiro de obras da construtora responsável pelo lote 3, a partir do mês de maio, iniciou processo de
desmobilização. Neste mês já foram desativados o setor de ferragem e a usina de concreto, que está
aguardando desmontagem, estando em atividade apenas a oficina, a rampa de lavagem, a carpintaria e o
setor administrativo.

Foto 306. Usina de concreto desativada (L3; Canteiro de
Obras; 06/06/2012).

Foto 307. Setor de ferragem desativado (L3; Canteiro
Central; 22/05/2012).
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Foto 308. Trabalhador realizando limpeza do canteiro após
desativação do setor de ferragem (L3; Canteiro de Obras;
22/05/2012).

A construtora neste semestre entregou a esta Supervisão Ambiental o Relatório dos Programas
Ambientais referentes aos meses de outubro de 2011 a dezembro de 2011 e janeiro de 2012 a abril de
2012. No relatório do Programa de Saúde Pública a construtora informa a realização dos DSS realizados
neste período anexando lista de presença dos trabalhadores e temas desenvolvidos, tais como: a
importância do uso do protetor solar; descarte de lixo nas frentes de trabalho; risco de trabalho próximo a
máquinas e equipamentos; ter cuidado com trânsito na rodovia; obrigatório uso do protetor solar;
obrigatório uso do protetor de concha; proibido realizar refeições no trecho; uso obrigatório de óculos de
proteção; cuidados com o sol; evitar brincadeiras no trabalho; manter o ambiente de trabalho limpo;
cuidados com óleos e graxas; cuidados ao operar a máquina; obrigatório uso de máscara P2 com filtro;
risco na hora da lavagem na rampa; respeito com o meio ambiente; uso obrigatório de luva malha nitrílica;
DST e AIDS; cuidados com animais peçonhentos; uso obrigatório de protetor auricular; uso obrigatório de
luva polynil; uso obrigatório de creme luvex; uso obrigatório de abafador concha; descarte correto do lixo;
proibido almoçar n setor de trabalho; cuidado ao manusear equipamentos; uso obrigatório de botina de
segurança; obedecer as placas de sinalização da rodovia; e obedecer as placas de sinalização de
velocidade. Constam também anexados os programas PCMAT, PPRA e PCMSO atualizados.
Em detrimento do processo de desativação do canteiro de obras neste período a construtora realizou
muitas demissões e informou a esta Supervisão que todos os funcionários admitidos e demitidos neste
período realizaram os exames médicos necessários previstos no PCMSO. A construtora atualmente
encontra-se com um total de trinta funcionários ativos.
O transporte e a destinação de resíduos provenientes das obras de duplicação da BR 392, de
responsabilidade das construtoras dos lotes 2 e 3, são monitorados por esta supervisão através da
verificação das licenças ambientais descritas em planilha de acompanhamento no item respectivo deste
relatório.
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5.6

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.
5.6.1

Atividades realizadas

Durante o manejo da vegetação em todas as áreas envolvidas neste período (fevereiro a julho de 2012),
os operadores de motosserra bem como os auxiliares de campo apresentavam-se com equipamentos de
proteção individuais (EPI) adequados para o desenvolvimento das atividades. As áreas com atividades
relacionadas à flora foram apoiadas pela sinalização da rodovia por meio de cones, placas de sinalização
e bandeirolas em ambos os sentidos (Foto 309 a Foto 311).
Anteriormente ao manejo da vegetação, a equipe de topografia marcou por meio de estacas a localização
da cerca e o limite do offset. Estas marcações são de extrema importância para os procedimentos da
flora, visto que limitam a área necessária de intervenção da vegetação (limite do offset) e a delimitação
dos possíveis locais para realocação das espécies transplantadas e propagadas (entre o offset e a cerca
da faixa de domínio) (Foto 312).

Foto 309. Operador de motosserra usando os EPIs
adequados a função.

Foto 310. Sinalização por meio de bandeirolas do trecho em
obras
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Foto 311. Sinalização das obras da rodovia por meio de
cones.

Foto 312. Topografia marcando os limites do offset e faixa de
domínio.

Além das espécies nativas e exóticas objeto de supressão, desprendeu-se atenção especial às árvores
protegidas por lei. Quanto a estas, além dos procedimentos relativos aos transplantes, em muitos casos
foi necessária à supressão destes indivíduos. O porte foi o fator que teve maior influência na tomada de
decisão quanto à adoção do procedimento de transplante ou supressão. As características do solo
também influenciaram na quantidade de transplantes realizados. Em alguns casos também ocorreram
imprevistos como a quebra da árvore (muito usual na espécie Erythrina cristagalli em função das
características anatômicas de sua madeira), que orientam a supressão de tais indivíduos.
Os indivíduos de figueira (Ficus sp.) tem dificuldade de serem transplantados principalmente em virtude de
suas raízes tabulares, dispostas radialmente em torno da base do caule, na maioria dos casos alcançando
grandes extensões por meio das raízes e galhos e dificultando também a retirada de indivíduos próximos.
A maioria das figueiras presentes no trecho em questão tem altura superior a 7 metros e abrangem
grandes extensões por meio das raízes e galhos. Além disso, foram verificadas outras situações que
impediram o transplante, como arame da cerca estrangulando o fuste do indivíduo e injurias na base do
tronco. Em árvores de grande porte como as figueiras, houve utilização de escavadeira para quebra dos
ramos mais altos. Este procedimento é utilizado porque o tombamento como auxílio de escavadeira ou o
corte da base não é possível devido à extensão das raízes e galhos desta espécie que dificultam a queda e
podem causar riscos aos envolvidos na operação. Esta metodologia visa principalmente à segurança do
operador de motosserra e equipe.
A dificuldade no transplante das corticeiras-do-banhado (Erythrina cristagalli) deve-se a três fatores
principais:



Localização destas em banhados (solos moles);
Na área compreendida entre os km 38+400 ao 38+550 há grande densidade de corticeiras-dobanhado, onde os sistemas radiculares estão entremeados e a retirada de um indivíduo pode
causar danos nas árvores próximas; e
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A madeira da corticeira-do-banhado é leve e com baixa resistência mecânica o que dificulta a
retirada principalmente de indivíduos de grande porte do local, que se quebram durante o
procedimento.

O transplante de jerivás (Syagrus romanzoffiana) tem dificuldades quando do grande porte e a localização
dos indivíduos. Embora não seja protegido por lei, adapta-se muito bem ao transplante e por isso para
esta espécie é indicado este procedimento. As fotos a seguir (Foto 313 e Foto 314) exemplificam algumas
das situações acima citadas.

Foto 313. Supressão de indivíduo de corticeira-do-banhado
(Erythrina cristagalli) de grande porte.

Foto 314. Supressão de figueira (Ficus sp.) de grande porte.

Quanto ao material lenhoso proveniente das supressões da vegetação ao longo dos trechos de obras,
procurou-se sempre o melhor aproveitamento para o material. Os troncos foram seccionados e
posteriormente empilhados na propriedade dos receptores do material ou na faixa de domínio da rodovia
até a realização do contato com o proprietário para doação. Todo o material possível de aproveitamento
foi separado, deixando-se em campo apenas a galharia, composta pelos ramos finos e folhagem
proveniente das podas (Foto 315 e Foto 316).

Foto 315. Separação do material lenhoso e da galharia fina.

Foto 316. Seccionamento em toretes de 1 metro,
posteriormente destinados aos proprietários lindeiros.
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A equipe da supervisão ambiental acompanhou as atividades orientando a equipe de supressão. Na
sequência, serão apresentados as principais atividades vistoriadas pelo Programa de Supressão da
Vegetação, referente ao período de 6 meses entre fevereiro a julho de 2012.
Fevereiro
A partir do recebimento do ofício nº 5/2012 COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA (Anexo 2), no dia 8 de fevereiro
de 2012 e da renovação da Autorização para Supressão de Vegetação (ASV) n° 207/2007 no dia 15 de
fevereiro, bem como da Ordem de Serviço do DNIT, deu-se início às atividades de duplicação na área
compreendida entre os km 37+000 e 40+000. No mês de fevereiro, neste Lote de obras, as atividades
da flora foram estritamente compreendidas no trecho acima citado.
A retirada de espécies herbáceas e arbustivas de pequeno porte foi realizada com utilização de
escavadeiras no entorno do km 38+850. Neste local, a vegetação arbórea era de pequeno porte (não
ultrapassando 2 metros de altura) e não possuía diâmetro utilizável para ser desdobrada e empregada
como lenha, portanto considera-se como limpeza (Foto 317).
Concomitantemente à limpeza, as atividades de supressão e transplante foram realizadas na Mata
Paludosa, precisamente entre os km 38+500 e 38+600. Na área entre os km 39+460 e 40+000 houve
necessidade de supressão de vegetação arbustiva e arbórea, na maioria de indivíduos com diâmetro a
altura do peito inferior a 15 cm (Foto 318).

Foto 317. Limpeza das espécies de pequeno porte, herbáceas
e arbustivas, sem aproveitamento de material lenhoso. Km
aproximado 38+800.

Foto 318. Supressão de indivíduos arbóreos o arbustivos com
uso de motosserras. Km aproximado: 39+600.
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A supervisão ambiental acompanhou o trabalho e orientou que atenção especial fosse despendida às
espécies ameaçadas de extinção, imunes ao corte, jerivás e cactáceas. Esta atividade foi necessária para
subsidiar a equipe de transplantes, facilitando a localização, o acesso, a poda e a retirada destes
indivíduos. Devido a algumas dificuldades, foi necessária supressão de 15 indivíduos protegidos por lei e
jerivá (Quadro 8) durante o período. As fotografias na sequência ilustram a supressão de alguns destes
indivíduos arbóreos, principalmente em função do grande porte (Foto 319 e Foto 320).

Foto 319. Supressão de figueira de grande porte, nas
proximidades da Mata Paludosa. Km 38+600.

Foto 320. Supressão de indivíduos arbóreos de grande porte.
Km aproximado. 38+530.

Março
No início do mês de março, as atividades de supressão da vegetação foram concentradas entre os km
39+500 ao 40+015. A vegetação neste local caracterizava-se predominantemente pelo estrato arbustivo,
com espécies imunes ao corte e ameaçadas de extinção dispersas. No primeiro dia de março a equipe
responsável pelo corte constatou um vespeiro. A Supervisão Ambiental contatou os bombeiros de Rio
Grande que prontamente atendeu a solicitação e efetuaram a retirada dos insetos do local, liberando assim
a área para as atividades de manejo da vegetação (Foto 321 e Foto 322).

Foto 321. Espécies protegidas por lei dispersas na área. Km
aproximado: 39+750.

Foto 322. Bombeiros verificando o local para retirada de
vespeiro. Km aproximado: 39+710.
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O corte das espécies nativas não protegidas por lei ou com manejo específico indicado no Plano Básico
Ambiental foi realizado em todo o trecho (km 37+000 ao 40+000), sempre que surgiu a necessidade. No
dia 16 de março, foi realizada supressão de indivíduos (principalmente de cipreste - Cryptomeria japonica)
entre os km 38+820 e 39+050. Os ciprestes estavam localizados na linha limite do offset ou entre o
offset e a cerca delimitadora da faixa de domínio e foram retirados em consequência do grande porte que
poderia ocasionar perigo de queda durante as obras da rodovia. Além dos ciprestes, foram suprimidos ou
podados outros indivíduos de menor porte, de espécies nativas como aroeira-bugre (Lithraea brasiliensis),
sabão-de-soldado (Quillaja brasiliensis), entre outras. Estes últimos, por serem de pequeno porte, foram
preservados quando ocorrentes entre a cerca da faixa de domínio e o offset, tendo apenas necessidade de
poda ou supressão inserida na área efetiva de obras (Foto 323 e Foto 324).
Ao total neste mês, foi necessária a supressão de 15 indivíduos de figueiras nativas (Ficus sp.). O trecho
com maior número de supressões localiza-se nas proximidades do km 38+600. Totalizou-se 29
indivíduos de corticeira-do-banhado suprimidos na área compreendida entre os km 37+000 e 40+000,
aglomerados principalmente na área da Mata Paludosa (Foto 325). Sete indivíduos da espécie Syagrus
romanzoffiana (jerivá) foram suprimidos em decorrência da impossibilidade do transplante pelo grande
porte e por rachaduras ocasionadas durante o procedimento de retirada ou realocação (Foto 326). Foi
realizado um total de 51 supressões de indivíduos protegidos por lei e jerivá no mês em questão (Quadro
8).

Foto 323. Supressão de cipreste (Cryptomeria japonica) no
km 38+820, lado direito.

Foto 324. Supressão de indivíduo da espécie Quillaja
brasiliensis (sabão-de-soldado), no km 38+890, lado
direito).
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Foto 325. Danos a indivíduo de corticeira-do-banhado
ocasionados durante a retirada da árvore. Km aproximado
38+350

Foto 326. Rachadura em jerivá (Syagrus romanzoffiana) o
que levou ao procedimento de supressão do indivíduo.

A doação de material vegetal proveniente das supressões da vegetação nativa e exótica foi realizada no dia
17, 19 e 21 de março. O Quadro 9 resume as principais informações relativas aos recibos de doação de
material lenhoso ofertado às propriedades lindeiras aos locais de supressão de vegetação.
Abril
Nos dias 3, 10 e 17, a equipe da supressão da vegetação auxiliou os trabalhos de transplante, sempre que
houve necessidade de corte de indivíduos. Nestas áreas, os principais focos foram às espécies protegidas
por lei, onde o porte e as características do solo muitas vezes indicaram o procedimento de supressão.
Em alguns casos também ocorreram imprevistos como a quebra da árvore (muito usual na espécie
Erythrina cristagalli em função das características anatômicas de sua madeira), que orientam a supressão
de tais indivíduos (Foto 327 e Foto 328). Ao total, houve necessidade de supressão de 4 indivíduos de
figueira, 15 de corticeira-do-banhado e 3 jerivás (Quadro 8).

Foto 327. Supressão de jerivá (Syagrus romanzoffiana) de
grande porte. Km aproximado Km 37+840, lado esquerdo.

Foto 328. Armazenamento de lenha, anteriormente a doação
aos proprietários lindeiros. Km aproximado: 38+660, lado
esquerdo.
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No dia 21, a futura implantação de uma parada de ônibus, de acordo com o projeto geométrico,
aproximadamente no km 44+460, lado esquerdo, fez com que houvesse necessidade de retirada de
alguns indivíduos arbóreos do gênero Eucalyptus. As atividades tiveram apoio para a sinalização da
rodovia e o corte das árvores foi realizado por operador de motosserra experiente, com auxílio da
escavadeira para o apoio e posterior tombamento, a fim de permitir a queda da árvore na direção esperada
(Foto 329 e Foto 330).

Foto 329. Supressão de eucalipto de grande porte. Km
aproximado 44+460, lado direito.

Foto 330. Sinalização de supressão de eucaliptos na margem
de rodovias. Km aproximado: 44+460, lado direito.

Durante os procedimentos de transplante e supressão da vegetação foi necessário realizar o
afugentamento da fauna local, como indicado pela Autorização de Supressão da Vegetação (ASV), onde
está discriminado que não é permitido o abate destes animais. Foram encontrados dois exemplares da
fauna: uma cobra-cega (Chthonerpeton indistinctum) e uma cobra-cipó (Philodryas aestiva). A cobracega foi capturada e realocada para mata ao lado. A cobra-cipó foi afugentada pelos técnicos da
Supervisão Ambiental e as atividades paralisadas até a retirada do animal da área.
Maio
As atividades de supressão da vegetação no Lote 02 no mês de maio foram limitadas à retirada de alguns
indivíduos representantes da flora exótica. No dia 18, a futura implantação de uma parada de ônibus, de
acordo com o projeto geométrico, aproximadamente no km 37+900, lado esquerdo, fez com que
houvesse necessidade de retirada de árvores e arbustos do gênero Eucalyptus (4 indivíduos) e do gênero
Acacia (1 indivíduo de pequeno porte). Neste mês não se realizou nenhuma supressão de espécies
protegidas por lei. As Foto 331 e Foto 332 ilustram as atividades no local.
As atividades tiveram apoio da sinalização da rodovia, visto que árvores de grande porte encontravam-se
bem próximas a esta. Todo o material possível de aproveitamento foi separado, deixando-se em campo
apenas a galharia, composta pelos ramos finos e folhagem proveniente das podas. Na doação da lenha,
solicitou-se aos recebedores para não utilizar o material até a cubagem e o preenchimento do Recibo de
Doação. A cubagem e a obtenção das informações necessárias para confecção dos Recibos do material
vegetal proveniente da supressão na área foi realizado após o término das atividades de manejo da
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vegetação no local. A doação de material vegetal proveniente das supressões da vegetação foi realizada
no dia 04 de maio e as informações referentes ao Recibo de Doação encontram-se no Quadro 9.

Foto 331. Km aproximado: 37+900, lado esquerdo.

Foto 332. Km aproximado: 37+900, lado esquerdo.

Junho
Durante o mês de junho de 2012, não foram efetuadas atividades de supressão de vegetação no Lote 02,
todavia, realizou-se vistoria na área das obras do trecho que compreende a Mata Paludosa (km 38+400
ao km 38+700) para verificação das condições de preservação das espécies adjacentes ao talude.
Observou-se que o talude da nova pista foi revegetado com gramíneas, o que é muito funcional no
controle da erosão e carregamento de sedimentos ao banhado. As corticeiras-do-banhado (Erythrina
cristagalli) lindeiras ao talude estão bem firmadas ao solo e não se observou o tombamento de nenhum
indivíduo (Foto 333 e Foto 334). Neste mês, não foi realizada supressão de espécies protegidas por lei ou
jerivás.

Foto 333. Talude revegetação com gramíneas evitando assim
erosão. Km 38+550.

Foto 334. Corticeiras-do-banhado lindeiras ao talude, entre o
km 38+400 ao 38+700,

Julho
Durante o mês de julho de 2012 não foram efetuadas atividades de supressão de vegetação no Lote 02,
todavia, realizaram-se vistorias em todo o trecho, com atenção especial as áreas das obras para
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verificação das condições locais da vegetação remanescente entre o limite do offset e a faixa de domínio.
Em todo o trecho observou-se que esse limite foi respeitado e as árvores ali compreendidas continuavam
preservadas.
Durante o percorrer do trecho, analisou-se que alguns talude da nova pista estão sendo revegetados com
gramíneas ou por meio de hidrossemeadura, o que se torna muito funcional no controle da erosão e
carregamento de sedimentos. Os taludes localizados na área denominada Mata Paludosa receberam
placas de grama que permitiram a estabilização destes, evitando a sedimentação para as áreas úmidas
adjacentes (Foto 335 e Foto 336).

Foto 335. Gramíneas provenientes da hidrossemeadura.

Foto 336. Talude com implantação de placas de gramíneas.
km aproximado: 38+550.

Abaixo, no Quadro 8, a relação dos indivíduos protegidos por lei e jerivá que necessitaram de supressão
durante o manejo da vegetação para as obras de duplicação.
Quadro 8. Quantitativo das espécies protegidas por lei e jerivá suprimidas no período compreendido entre fevereiro a
julho de 2012.

Nome Popular

ESPÉCIES IMUNES AO CORTE, AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO E JERIVÁ SUPRIMIDOS
Quantidade de supressões por mês (unidades)
Nome científico
Fev. Mar. Abr. Mai. Jun.
Jul.
TOTAL

figueira

Ficus sp.

5

15

4

0

0

0

24

corticeira-do-banhado

Erythrina cristagalli L.

7

29

15

0

0

0

51

jerivá

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman

3

7

3

0

0

0

13

15

51

22

0

0

0

88

TOTAL

O Quadro 9, abaixo relacionado, resume as principais informações relativas aos recibos de doação de
material lenhoso ofertado às propriedades lindeiras aos locais de supressão de vegetação durante o
período de fevereiro a julho de 2012. Os documentos encontram-se no Anexo 2 deste Relatório.
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Quadro 9. Informações referentes aos recibos de doação de material lenhoso proveniente das supressões realizadas
no período entre fevereiro a julho de 2012.
Nº

RECEBEDOR

145

Isabel Cristina Mendes
Maria Lúcia Alves
Campos
Vanderson Borges
Souza
Jonatam Oliveira Pires
Ivone Rodrigues
Pimentel
Marilena Machado
Rodrigues
Eliezer Veleda Monteiro
Jucilea Silveira de
Barros
Clarice Rosca Pagano

146
148
149
150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
143
147
151
162
163

Vanessa da Rosa Teles
Ivo Manoel Machado
Rodrigues
Denerval Domingos
Oliveira
João Carlos Pereira da
Silva
Darilio Fernando Nunes
da Silva
Paulo Rodrigues Pereira
Rui Miguel S. da Silva
Jose Manoel Amaro da
Silveira
Maria Marlene de
Barros
Willian S. Machado
Mendes
Vera Lucia Maia

Origem
LOTE

COORDENADAS
x

y

VOLUME
(mst)

DATA
CUBAGEM

ESPÉCIES

2

376225

6467174

4

17.03.2012

eucalipto

2

376234

6467161

5

17.03.2012

eucalipto

2

376425

6467194

4

17.03.2012

maricá, murta

2

376544

6467091

4

17.03.2012

maricá, cocão, murta

2

376590

6467120

5

17.03.2012

eucalipto, capororoca

2

376661

6467092

5,5

17.03.2012

2

376740

6467013

4

17.03.2012

maricá, capororoca, murta,
cipreste
maricá

2

376784

6467000

5

17.03.2012

maricá, capororoca

2

376832

6466822

10

17.03.2012

maricá, eucalipto, capororoca

2

376772

6466789

5,5

17.03.2012

maricá, eucalipto, capororoca

2

376615

6466827

4,5

17.03.2012

eucalipto

2

376605

6466825

4,5

17.03.2012

capororoca, murta, eucalipto,
maricá

2

376641

6466878

4,5

17.03.2012

maricá, capororoca

2

376639

6466880

4,5

17.03.2012

eucalipto

2

377671

6466845

4,5

17.03.2012

eucalipto

2

376223

6467265

4,7

17.03.2012

eucalipto

2

376201

6467163

5

17.03.2012

eucalipto, maricá

2

376620

6467099

5,5

17.03.2012

murta, capororoca, cocão,
maricá

2

377010

6466652

4,5

19.03.2012

eucalipto, capororoca, murta

2

377007

6466695

6

19.03.2012

maricá, capororoca, murta,
aroeira-vermelha
eucalipto, salso, aroeira

164

José Duarte Serafin

2

376746

6466729

10

19.03.2012

165

Marcos André Martins

2

376656

6466681

5

19.03.2012

166

Maria José Martins

2

376692

6466708

10

19.03.2012

2

376693

6466788

15

19.03.2012

2

376249

6468589

8

19.03.2012

eucalipto

2

376297

6468206

15

19.03.2012

eucalipto

2

376274

6468179

15

19.03.2012

eucalipto

2

377622

6460397

32

19.03.2012

cipreste, figueira, corticeira-dobanhado

2

376786

6459028

4,5

21.03.2012

cipreste, murta

2

376404

6464325

6

21.03.2012

maricá, figueira, branquilho

167
168
169
170
171
172
173

Marcia R. Martins
Domingues
João Luiz Ribeiro
Martins
João das Neves
Delmar de Oliveira das
Neves
Associação Base Apoio
Esperança ABAE
Dora Funchai da Silva
Rauback
José Daltro Siqueira
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maricá, capororoca, murta
eucalipto, salso, corticeira-dobanhado
corticeira-do-banhado, eucalipto,
aroeira
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Nº

Origem
LOTE

RECEBEDOR

COORDENADAS
x

y

VOLUME
(mst)

DATA
CUBAGEM

ESPÉCIES

2

375770

6467930

10

21.03.2012

maricá, murta, cocão, eucalipto

2

375713

6468492

5

21.03.2012

eucalipto

2

375616

6467144

4

21.03.2012

eucalipto

2

374694

6463307

5,5

21.03.2012

02

377172

6461963

17

04.05.2012

eucalipto
Cipreste, murta, capororoca,
açoita-cavalo e corticeira-dobanhado

Pinto
174

177

Ubirajara Neto Lima
Celço Silveira de
Mattos
Amadeu Mulet
Rodrigues
Renato Ortiz Acosta

178

Rosane da Silva Leite

175
176

245,2 mst

TOTAL

Atividades no Lote 3
Abaixo, estão relacionadas às informações pertinentes ao Programa de Supressão da vegetação durante
as obras de duplicação no Lote 3 do empreendimento.
Fevereiro a Maio
Durante este período não foram realizadas atividades de supressão de vegetação no lote 3.
Junho
As atividades de supressão da vegetação do mês de junho foram realizadas nos dias 25 e 26, na
vegetação compreendida entre os km 25+600 e 27+350, próximo a Vila da Quinta. A flora encontrada na
área é caracterizada como estágio inicial de regeneração, com predomínio de arbustivas e herbáceas e
algumas espécies arbóreas de maior porte dispersas nesta formação. Na doação da lenha, solicitou-se
aos recebedores para não utilizar o material até a cubagem e o preenchimento do Recibo de Doação (Foto
337 ao Foto 340).

Foto 337. Trecho próximo da Vila da Quinta, anteriormente à
supressão. Km aproximado: 26+100, lado direito.

Foto 338. Trecho entre os km 25+600 ao 27+350, antes da
supressão da vegetação.
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Foto 339. Trecho após a supressão da vegetação. Km
26+300.

Foto 340. Material lenhoso suprimido no trecho
compreendido entre os km 25+600 ao 27+350.

Julho
As atividades de supressão da vegetação em julho foram concentradas nos primeiros dias do mês, com
continuação da limpeza das espécies herbáceas e arbustivas da vegetação compreendida entre os km
25+600 e 27+350, próximo a Vila da Quinta. A vegetação suprimida neste trecho é caracterizada como
estágio inicial de regeneração, com predomínio de arbustivas e herbáceas e algumas espécies arbóreas
de maior porte dispersas nesta formação.
Compensação Ambiental
Conforme acordado entre a Supervisão Ambiental e as Construtoras Ivaí (Lote 2) e Triunfo (Lote 3),
durante março de 2012, a equipe de Gestão Ambiental realizou estudos em busca de áreas para o plantio
compensatório da BR-392 que atendam aos requisitos das Autorizações para Supressão de Vegetação
(ASVs) n° 207 e 208/2007.
No dia 22 de março de 2012, foi realizada reunião com os engenheiros responsáveis pelas construtoras
onde foram apresentadas as ações desenvolvidas até o momento com vistas a subsidiar a identificação
de Áreas de Preservação Permanente (APPs), no âmbito das sub-bacias afetadas pela supressão da
vegetação, para realização da recomposição florestal (plantios compensatórios) referentes ao manejo da
vegetação dos Lotes 02 e 03.
No encontro apresentou-se retrospecto acerca dos instrumentos legais referentes à recomposição
florestal, os objetivos e a justificativa da proposta, bem como a metodologia utilizada para o levantamento
preliminar das áreas a serem contempladas com o plantio compensatório. Para a indicação dos possíveis
locais foram avaliadas as APPs da sub-bacia hidrográfica afetada pelo empreendimento, onde se elencou
quatro cursos d’água, que apresentam porções sem cobertura vegetal, solo exposto, presença de erosão,
assoreamento e desbarrancamento de margens. As APPs elencadas para a realização do plantio
compensatório encontram-se nas margens dos arroios Japonês, das Cabeças, Vieira e Martins, ambos
localizados a nordeste do município de Rio Grande.
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Dentro do mesmo período realizou-se contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio
Grande, a qual mostrou interesse na viabilização do projeto de plantio compensatório, havendo indicado
que é necessário apresentar as áreas já selecionadas ao COMDEMA (Conselho Municipal de
Desenvolvimento e Meio Ambiente de Rio Grande).
No dia 27 de março de 2012, foram apresentadas ao COMDEMA, em espaço cedido pelo mesmo
conselho em reunião ordinária, as atividades desenvolvidas pela STE, onde se deu destaque aos
Programas de Supressão da Vegetação e de Resgate de Germoplasma. Durante a apresentação, além de
mostrar as atividades desenvolvidas pela equipe de Gestão Ambiental, objetivou-se revelar como foi
realizada a quantificação da vegetação suprimida para instalação do empreendimento, e principalmente os
quantitativos angariados para a compensação ambiental (recomposição florestal). No final do encontro o
COMDEMA manifestou apoio à proposta de plantio compensatório apresentado Supervisão Ambiental.
No dia 30 de março de 2012 foi recebido por esta equipe a Moção nº002/2012 do COMDEMA (Anexo 2)
que trata da manifestação de apoio aos plantios compensatórios onde consta o supracitado. É importante
salientar que as construtoras deverão realizar estudos ambientais detalhados das APPs dos arroios
indicados para a realização da compensação ambiental, para que se tenha maiores subsídios para
elaboração do projeto de plantio, recomposição e/ou recuperação dos cursos hídricos. Abaixo, as Foto
341 e Foto 342 ilustram os encontros realizados para discussões sobre o tema.

Foto 341. Reunião com os representantes das construtoras
Ivaí e Triunfo para apresentação da proposta de áreas para o
plantio compensatório. 22/03/2012.

Foto 342. Reunião CONDEMA. 27/03/2012.

No dia 10 de maio, a equipe da STE reuniu-se com representante da ENECON para reunião, tendo como
pauta o Plantio Compensatório dos Lote 02 e Lote 03 do empreendimento. Na mesma ocasião, foi
entregue pela ENECON todos os dados (planilhas de campo) com informações relativas aos quantitativos
da supressão da vegetação por espécie do Lote 02. As informações do Lote 03 foram recebidas no dia 22
de maio. Os dados recebidos das construtoras foram apresentados com a subdivisão dos quantitativos
em >15 cm e <15cm de diâmetro a altura do peito (DAP). Este tipo de informação permite a
quantificação do número de mudas tendo por base a Instrução Normativa 01/2006 que regra sobre a
definição do cálculo da Reposição Florestal Obrigatória oriunda de processos de licenciamento e/ou
autorizações.
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No dia 24/05, na reunião do Comitê, apresentaram-se as propostas e metodologias para os presentes
com vistas a subsidiar discussão sobre o tema. As construtoras se mostraram receptivas e interessadas
na execução de um projeto de recomposição de arroios próximos à rodovia. Definiu-se que os próximos
passos para a efetivação do projeto do plantio compensatório será a confecção de um mapa com a real
situação das áreas de preservação permanente (AAPs) onde houve intervenção para a construção da
rodovia e a delimitação da área dos arroios visando subsidiar diferentes metodologias de introdução das
mudas no local de acordo com o grau de degradação e às características atuais do local.
Durante o mês de junho elaborou-se proposta para a atividade de Plantio Compensatório, previsto pelo
PBA e discriminado nas Autorizações de Supressão da Vegetação (ASVs) n° 207 e nº 208,
respectivamente para o Lote 02 e Lote 03. A partir desta necessidade, confeccionou-se Relatório com
objetivo de descrever os principais tópicos sobre tema.
No Relatório, reuniram-se dados atualizados (até maio de 2012) relativos à supressão de indivíduos
pertencentes às espécies classificadas como imunes ao corte e ameaçadas de extinção, além das demais
espécies nativas de hábito arbóreo de ocorrência ao longo da faixa de domínio do empreendimento. A
partir do quantitativo final destes, estimou-se o número de mudas a serem plantadas como forma de
compensação ambiental (reposição florestal), relativa aos lotes 2 e 3, em áreas de APP (Áreas de
Preservação Permanente) de alguns cursos d’água ocorrentes nas proximidades do trecho em obras.
Além disso, como as obras buscaram à interferência mínima nos ambientes naturais, durante as
atividades de supressão da vegetação e resgate de germoplasma procurou-se sempre delimitar o manejo
do ambiente natural somente na área efetiva de obras, o que poupou a porção compreendida entre o offset
e a faixa de domínio, quando possível. Esta medida reduziu os quantitativos de vegetação suprimida, a
área de intervenção em áreas de proteção permanente e outros ambientes. A partir desta constatação,
estimou-se a área de APP que sofreu intervenção pelas obras de duplicação da BR -392, nos lotes 02 e
lotes 03, de acordo com o projeto geométrico após a supressão da vegetação, comparando estes dados
com o que foi exposto no Plano Básico Ambiental. Além destes tópicos, se propôs metodologia para
implantação das mudas a campo, nos arroios elencados para receberem as atividades do Plantio
Compensatório.
5.6.2 Indicadores
Os indicadores para o Programa de Supressão da Vegetação são relacionados abaixo:


Cumprimento do cronograma proposto;



Resultados da supressão das espécies vegetais nativas somente necessárias para o
desenvolvimento da obra;



Cumprimento das diretrizes legais quanto aos transplantes de espécies tombadas;



Número de espécies e de indivíduos suprimidos.

As atividades de supressão da vegetação durante o semestre foram concentradas no Lote 2 do
empreendimento, principalmente no trecho compreendido entre os km 37+000 e 40+000. De acordo
com as atividades realizadas, observou-se que todos os indicadores recomendados foram atendidos.
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5.6.3

Conclusões

Durante todo o período em questão, a Supervisão Ambiental acompanhou as atividades com vistas a
orientar os executores de forma a conciliar as obras com a preservação do Meio Ambiente, especialmente
com foco na flora. Atividades como supressão apenas dentro dos limites do offset, supressão de espécies
protegidas por lei somente quando esgotadas as possibilidades de transplante, aproveitamento de todo
material lenhoso através das doações aos proprietários lindeiros são medidas que visam minimizar os
impactos causados e dar destinação adequada ao material proveniente das supressões.
Ao todo, a estimativa de volume de supressão durante os seis meses objeto deste estudo foi de 245,2 mst,
que compreende espécies nativas (incluindo as protegidas por lei) e espécies exóticas. Este material
lenhoso foi doado a 35 diferentes proprietários, todos lindeiros a rodovia, como pode ser observado no
Mapa – Doação de Material Lenhoso (Anexo 2).
Dentre as espécies imunes ao corte, ameaçadas de extinção e jerivás, suprimidos no período em questão,
foram contabilizados um total de 88 indivíduos, na maioria corticeiras-do-banhado (Erythrina cristagalli). A
grande quantidade de indivíduos suprimidos das espécies protegidas por lei deve-se às condições do
ambiente manejado. O período com maior número de supressões destas espécies foi em março,
coincidente com o período de maior atividade na área da Mata Paludosa (km 38+500 e 38+600), onde
os solos moles e o grande porte dos indivíduos são fatores que levaram a tomada de decisão para estes
procedimentos.
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5.7

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.
5.7.1

Atividades desenvolvidas

As principais atividades abrangidas por este Programa são o transplante de espécies arbustivas e
arbóreas, a propagação de cactáceas e o resgate de epífitas.
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 cristagalli) e as figueira nativas (Ficus sp.). Além
destes, também é indicado o transplante da espécie jerivá (Syagrus romanzoffiana), que embora não seja
protegida por lei, se adapta muito bem ao procedimento de transplante.
A propagação das cactáceas é desempenhada por meio da obtenção de porções vegetativas destes
indivíduos por seccionamento, 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 nem
estragos pelo transporte.
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. A retirada é efetuada de forma aleatória, não recolhendo todos os indivíduos,
porém buscando contemplar todas as espécies ocorrentes na árvore a fim de preservar a genética.
Quando possível, foi realizado seccionamento no tronco da planta hospedeira para manter a epífita nas
condições o mais semelhantes possível com o local de origem. Após a retirada, foram acondicionadas em
sacos e imediatamente transportadas ao local de destino. Sempre que possível buscou-se preservar as
epífitas hospedadas na árvore de origem. Assim, juntamente com os transplantes (principalmente da
espécie Erythrina cristagalli) foram realocadas as epífitas ali ocorrentes. As epífitas foram fixadas nas
árvores de destino com barbante. Com o tempo, a emissão de raízes superficiais fixará esta à planta e o
cordão será degradado, não deixando resíduos no meio ambiente. Todas as árvores deste local que
receberam epífitas foram sinalizadas com fita zebrada e serão monitoradas.
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5.7.2

Objetivos

O presente Relatório tem como principais objetivos:
Apresentar as atividades realizadas pelo Programa de Resgate de Germoplasma na área do
empreendimento, no período de fevereiro de 2012 a julho de 2012, em cada Lote;
Quantificar os procedimentos de resgate de germoplasma realizados nos Lotes da BR-116/392
realizados no período;




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.



Na sequência serão adicionadas as principais atividades e informações referentes ao resgate de
germoplasma realizados no período, na BR-116/392.
Lote 2
Fevereiro
As atividades de Resgate de Germoplasma no mês de fevereiro de 2012 iniciaram com o transplante de
maricás na área conhecida como banhado do cemitério, km 44+350, lado direito. Esta medida foi
realizada de acordo com as medidas mitigadoras propostas no Relatório Final – Resgate de Peixes Anuais,
onde se propôs que os maricás (Mimosa bimucronata) presentes no Banhado do Cemitério deveriam ser
transplantados, seguindo procedimentos e locais mencionados para a alocação do substrato. Dos 11
indivíduos marcados no mês de janeiro, cinco foram transplantados devido à dificuldade de chegada aos
arbustos, por não ser permitida intervenção com maquinário pesado até ser feita a retirada e realocação
do substrato (Foto 343 e Foto 344).

Foto 343. Transplante de maricás no km 44+350, lado
direito, na área dos peixes rivulídeos.

Foto 344. Realocação de indivíduos de pequeno porte de
maricá na estrada de acesso ao cemitério. Km 44+350.

Com o recebimento do ofício nº 5/2012 COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA (Anexo 2) no dia 8 de fevereiro de
2012 e da renovação das ASVs 207/2007 e 208/2007 no dia 15 de fevereiro, iniciaram-se às atividades
de duplicação na área compreendida entre os km 37+000 e 40+000 e a primeira etapa compreendeu o
manejo da vegetação do local.
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Ficou definida como área de destino das epífitas resgatadas e de parte dos transplantes a propriedade
particular de Jurema da Silva Saião (anuência da proprietária no Anexo 2), no lado esquerdo da BR-392, a
alguns metros da Mata Paludosa. A escolha deste local deve-se, além da proximidade com a área de
origem dos transplantes, à promoção de um adensamento do corredor de vegetação ai existente, como é
possível observar na Figura 10.
Figura 10- Área de destino dos transplantes e epífitas e adensamento de corredor de vegetação.

O ambiente destino dos transplantes das árvores é adequado para a sobrevivência das mesmas. Este é
um importante aspecto positivo, vista a falta de conectividade do fragmento de Mata Paludosa em questão
com outro fragmento com características similares neste mesmo paleovale. Além da área acima proposta,
indivíduos arbóreos poderão também ser realocados para as adjacências da própria Mata Paludosa em
questão, com a finalidade de proporcionar o adensamento daquele fragmento florestal.
As atividades de transplante da vegetação iniciaram no dia 16 de fevereiro, com enfoque principal no
trecho da Mata Paludosa (km 38+410 ao 38+650). As principais espécies ali ocorrentes são corticeirado-banhado (Erythrina cristagalli) e em menor quantidade figueiras (Ficus sp.) e jerivás (Syagrus
romanzoffiana). A retirada das corticeiras-do-banhado da área foi realizada com auxílio de escavadeira de
lança longa, em decorrência das dificuldades de acesso devido aos solos moles que ali ocorrem.
Durante o transporte deu-se atenção especial a fixar bem as árvores no caminhão para que nenhum tipo
de material (seja solo, galhadas ou a própria árvore) caísse na pista interferindo no trânsito local. No local
de destino, outra escavadeira auxiliou a retirada dos indivíduos arbóreos do caminhão para realização do
plantio. Quando necessário, houve auxílio do técnico para correto posicionamento da árvore. Os indivíduos
foram dispostos formando um corredor de vegetação (Foto 345 a Foto 348).
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Foto 345. Transporte de corticeiras-do-banhado para destino
próximo a sua origem.

Foto 346. Área de destino dos transplantes da Mata Paludosa
– propriedade particular localizada no km 38+860, lado
esquerdo.

Foto 347. Auxílio de técnico no plantio de corticeira-dobanhado proveniente da Mata Paludosa. Km 38+860, lado
esquerdo.

Foto 348. Corredor de vegetação formado pelos transplantes
provenientes da Mata Paludosa. Km 38+860, lado esquerdo.

Os transplantes das demais áreas (excetuando a Mata Paludosa - km 38+410 ao 38+650) foram
destinados a áreas imediatamente próximas a cerca da faixa de domínio, em propriedades particulares
após autorização verbal dos proprietários. A propagação de cactáceas foi realizada entre o offset e a cerca
(Foto 349 e Foto 350). A quantificação do resgate de germoplasma realizada no mês de fevereiro para
cada espécie está relacionada no Quadro 10.
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Foto 349. Figueira e cactáceas transplantadas para adjacência
do local de origem. Km aproximado: 38+630.

Foto 350. Figueira transplantada para área próxima a cerca
delimitadora da faixa de domínio. Km aproximado: 38+625.

O resgate de epífitas foi realizado em todo o trecho do km 37+000 ao 40+000, sempre que houve
manejo da vegetação. Quando possível buscou-se preservar as epífitas hospedadas na árvore de origem.
Assim, juntamente com os transplantes (principalmente da espécie Erythrina cristagalli) foram realocadas
as epífitas ali ocorrentes. As fotografias a seguir mostram os procedimentos relatados (Foto 351 a Foto
354).

Foto 351. Retirada das epífitas das de árvores de grande porte
suprimidas, na Mata Paludosa.

Foto 352. Acondicionamento das epífitas em sacos para
posterior transporte ao local de destino.
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Foto 353. Epífita alocada para área de destino.

Foto 354. Epífitas realocadas juntamente com os
transplantes.

Março
Nos dias 2, 3 e 13 do mês de março, as atividades de Resgate de Germoplasma foram concentradas
entre os km 39+500 e 40+000. Neste trecho, foram realizados 31 transplantes de espécies imunes ao
corte e ameaçadas de extinção. A maioria destes indivíduos foram destinados para locais imediatamente
próximos a cerca da faixa de domínio, em propriedades particulares, após autorização verbal dos
proprietários. Destes, 25 indivíduos foram realocados para o entorno de um açude de propriedade de
Fioravante, no km 39+550, lado direito, á cerca de 500 metros distantes paralelamente do eixo da rodovia
(Foto 355 e Foto 356).

Foto 355. Butiás transplantados em área próxima ao açude.

Foto 356. Linha de vegetação transplantada em área próxima
ao açude.

No dia 15 de março, na área dos rivulídeos, (km 44+320, na estrada do cemitério), verificaram-se os
maricás transplantados em fevereiro para área adjacente às obras. Das cinco espécies transplantadas, 3
apresentaram brotos novos e floração, sendo observado que estes eram os de menor porte dentre os
realocados. Esta informação permitiu concluir que a metodologia de escolha dos indivíduos com altura
inferior a 2 metros foi adequada. Um toco experimentalmente também foi transplantado em fevereiro e
apresentou boa pega no campo, com varias brotações. Dois dos transplantes estavam apenas com
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algumas brotações na parte inferior do caule, junto ao solo. Será realizada nova observação neste local
para constatar a sobrevivência destes indivíduos.
Durante o mês de março, os procedimentos de manejo da vegetação ocorreram com maior frequência no
trecho da Mata Paludosa (38+410 e 38+650). Os indivíduos arbóreos das espécies imunes ao corte e
ameaçadas de extinção foram retirados deste local com auxílio de escavadeira e trazidos para área do
aterro para as atividades de poda dos ramos. A poda de folhas e ramos é recomendada com objetivo de
compensar as perdas de raízes equilibrando-se o sistema radicular e foliar e assim, evitar a transpiração
excessiva. Além disso, é realizada a retirada de folhas secas e galhos quebrados e nas palmeiras corta-se
também as inflorescências e cachos de frutos. Estes procedimentos estimulam um melhor
desenvolvimento da planta e um maior índice de pega no local de destino.
Após a poda, os indivíduos arbóreos foram colocados na caçamba de caminhão para transporte ao local
de destino, em propriedade particular lindeira a Mata Paludosa. Definiu-se como área de destino das
árvores transplantadas e das epífitas resgatadas a propriedade particular de Jurema da Silva Saião no lado
esquerdo da BR-392 (Foto 357 a Foto 360).

Foto 357. Transplante de jerivá (Syagrus romanzoffiana). km
40+000.

Foto 358. Transporte de corticeira-do-banhado (Erythrina
cristagalli. Km aproximado 38+250.

Foto 359. Transplante de corticeiras-do-banhado realizados
na área da Mata Paludosa. Km 38+450.

Foto 360. Corredor de vegetação formado pelos transplantes
com origem na Mata Paludosa. Km 38+660, lado esquerdo.
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Os procedimentos de resgate de epífitas foram realizados no trecho compreendido entre o km 37+000 e
40+000, sempre que houve manejo da vegetação. As epífitas provenientes da Mata Paludosa foram
realocadas para duas áreas distintas, bem próximas ao local de origem. Além da área da propriedade
particular de Jurema da Silva Saião, onde já haviam sido realocadas epífitas e os transplantes dos
indivíduos arbóreos, selecionou-se nova área, na borda da mata paludosa, aproximadamente no km
38+750, lado direito. A espécie conhecida popularmente como barba-de-bode ou barba-de-pau
(Tillandsia usneoides (L.) L.) foi transplantada juntamente com os indivíduos arbóreos das espécies
ameaçadas de extinção e protegidas por lei. Esta espécie é muito peculiar em formações florestais, onde
vive como epífita. Conforme o Decreto Estadual nº 42.099, publicado em 2003, que estabelece a lista final
das espécies da flora ameaçadas de extinção do Rio Grande do Sul, está inserida na categoria vulnerável.
As Foto 361 e Foto 362 ilustram estes procedimentos.

Foto 361. Orquídea realocada para nova área, adjacente a
Mata Paludosa. Km 38+750, lado direito.

Foto 362. Bromélia realocada para nova área, adjacente a
Mata Paludosa. Km 38+750, lado direito.

Ao total, contabilizando os transplantes das espécies imunes ao corte e ameaçadas de extinção,
propagações das cactáceas e resgate de epífitas, foram realizados 295 procedimentos referentes ao
Programa de Resgate de Germoplasma. A discriminação dos quantitativos para cada espécie pode ser
visualizada no Quadro 10.
Abril
As atividades de resgate de germoplasma deste mês iniciaram no dia 03 e foram concentradas na
finalização do manejo da vegetação na área da Mata Paludosa, aproximadamente entre os km 38+500 e
38+560. Nesta data realizou-se o transplante de 9 indivíduos de corticeira-do-banhado e foi necessária a
supressão de 10 indivíduos desta mesma espécie e de 1 jerivá. O porte e as dificuldades de retirada
destes devido aos solos moles foram os fatores que levaram à decisão por este procedimento. No dia 10,
as atividades de manejo da vegetação continuaram no mesmo ponto, onde atingiu-se 8 transplantes de
corticeira-do-banhado e 1 de figueira. As dificuldades de manejo da vegetação inerentes a esta área são
relacionadas principalmente aos solos moles, ao porte e às características das espécies (baixa densidade
da madeira e raízes ou ramos longos). O local de destino das árvores com origem na Mata Paludosa
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(38+400 ao 38+700) é a propriedade particular de Jurema da Silva Saião no lado esquerdo da BR-392,
aproximadamente no km 38+660, lado esquerdo (Foto 363 ao Foto 366).

Foto 363. Retirada de indivíduos arbóreos da Mata Paludosa
com auxílio de escavadeira de lança longa. Km 38+530, lado
direito.

Foto 364. Transporte das espécies para o local de destino.

Foto 365. Posicionamento das árvores em caminhão para
posterior transporte.

Foto 366. Transplante de butiá (Butia capitata),
aproximadamente no km 37+000.

No dia 18, foi realizada vistoria nesta área para observação das condições de sobrevivência das espécies
transplantadas até o momento. Todos os indivíduos encontram-se em condições de sobrevivência, mas
na maioria não foi possível constatar sinais de adaptação por serem procedimentos recentes. Todavia, as
primeiras corticeiras-do-banhado que foram destinadas a este sítio possuem ótimo desenvolvimento,
confirmado pela emissão de novas brotações (Foto 367 e Foto 368).
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Foto 367. Brotação de corticeira-do-banhado transplantada
em fevereiro. Km 38+660, lado esquerdo. 18/04/2012.

Foto 368. Toco de corticeira-do-banhado transplantada em
fevereiro, com brotação. Km 38+660, lado esquerdo.
18/04/2012.

No dia 13 de abril, foram realizados os transplantes das espécies que ocorriam entre ok km 37+500 ao
km 38+400, lado direito. Todos estes indivíduos foram realocados para o trecho compreendido entre o
limite do offset e a cerca delimitadora da faixa de domínio da rodovia. Ao total foram transplantados neste
dia 20 butiás (entre este total estão inseridas dois agrupamentos, um com 7 indivíduos e outro com 5), 8
corticeiras-do-banhado, 1 figueira e 2 agrupamentos de cactáceas do gênero Opuntia. No dia 17, o
manejo de vegetação abrangeu o transplante de 2 butiazeiros, um no km 37+680 e outro no km 37+700,
ambos na margem esquerda e a supressão de dois jerivás de grande porte, no km 37+840, margem
esquerda. Foram transplantados para á área entre o offset e cerca da faixa de domínio, mantendo o
mesmo quilometro de origem. No dia, ocorreu um transplante de butiá com origem no km 37+706,
destinado ao km 37+680, lado direito (Foto 369 e Foto 370).

Foto 369. Corticeira-do-banhado transplantada. Km
aproximado: 38+080, lado direito.

Foto 370. Butiás transplantados para área próxima a cerca da
faixa de domínio. Km aproximado: 37+600, lado direito.

As atividades relativas ao resgate de epífitas no mês de abril foram realizadas no trecho compreendido
entre o entre os km 38+500 e 38+560, na área da Mata Paludosa nos dias 03 e 10 de abril. As epífitas
provenientes desta área foram realocadas para duas áreas distintas, bem próximas ao local de origem:
propriedade particular de Jurema da Silva Saião e na borda da Mata Paludosa aproximadamente no km
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38+750, lado direito. As epífitas foram fixadas nas árvores de destino com barbante e as novas árvores
hospedeiras foram sinalizadas com fita zebrada e serão monitoradas (Foto 371 e Foto 372).
A espécie conhecida popularmente como barba-de-bode ou barba-de-pau (Tillandsia usneoides (L.) L.) foi
transplantada juntamente com os indivíduos arbóreos das espécies ameaçadas de extinção e protegidas
por lei. As demais espécies epífitas fixadas na árvore transplantada foram mantidas e realocadas
juntamente com estas (Foto 373 e Foto 374).

Foto 371. Retirada das epífitas da árvore de origem, na Mata
Paludosa.

Foto 372. Orquídea realocada para área adjacente à Mata
Paludosa. Km 38+750.

Foto 373. Epífita barba-de-bode (Tillandsia usneoides) e
bromélia (Vriesea gigantea) realocadas juntamente com
transplante.

Foto 374. Epífitas em transplante de corticeira-do-banhado.

Ao total, contabilizando os transplantes das espécies imunes ao corte e ameaçadas de extinção,
propagações das cactáceas e resgate de epífitas, foram realizados 113 procedimentos referentes ao
Programa de Resgate de Germoplasma realizados no mês de abril.
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Maio
As atividades relativas ao resgate de germoplasma no mês de maio foram concentradas aproximadamente
no km 43+500, lado direito, próximo a Camil. No dia 08/05, dois indivíduos da espécie Butia capitata
foram transplantadas para área próxima, nos quilômetros 43+690 e 43+710, respectivamente.
Anteriormente a retirada dos butiás do local de origem, realizou-se poda das folhas. Este procedimento
visa proporcionar um melhor desenvolvimento da planta a campo permitindo um maior índice de pega no
local de destino. As fotos abaixo ilustram o procedimento realizado no local (Foto 375 a Foto 376).

Foto 375. Transplante de butiá de grande porte. Data: Km
origem 43+500, lado direito.

Foto 376. Butiás transplantados. Km de destino: 43+690,
lado direito.

As atividades de supressão da vegetação no Lote 02 do empreendimento foram limitadas ao corte de
alguns indivíduos de espécies exóticas para futura construção de um recuo para parada de ônibus. Nestas
árvores e arbustos suprimidos não constatou-se presença de epífitos. Portanto, no mês de maio, não
foram realizadas atividades de resgate destes indivíduos.
Junho
Durante este período não foram realizadas atividades de resgate de germoplasma no Lote 2.
Julho
Durante este período não foram realizadas atividades de resgate de germoplasma no Lote 2 do
empreendimento. No decorrer do mês foram efetuadas visitas aos Lotes com objetivo de visualizar as
condições das espécies transplantadas. De um modo geral, foram constatadas poucas com danos
severos que constituíssem possibilidade de não sobrevivência dos indivíduos. O corredor de vegetação
formado no km 38+660 pelas árvores com origem na Mata Paludosa encontra-se em pleno
desenvolvimento e muitas das árvores realocadas apresentam novas brotações, mostrando boa
adaptabilidade ao novo local (Foto 379 e Foto 380).
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Foto 377. Corredor de vegetação formado pelos transplantes
da mata paludosa. Km 38+660.

Foto 378.Corredor de vegetação. Km 38+660.

Durante o período compreendido entre fevereiro a julho de 2012, realizou-se um montante de 467
transplantes, 86 propagações de cactáceas e 265 resgates de agrupamentos de epífitas, gerando um total
de 818 procedimentos de resgate de germoplasma para o Lote 02 do empreendimento. O Quadro 10
relaciona estes quantitativos destacados por espécie manejada.
Quadro 10. Quadro resumo das espécies contempladas pelo Programa de Resgate de Germoplasma no período de
fevereiro de 2012 a julho de 2012 para o Lote 02.
TRANSPLANTES - ESPÉCIES IMUNES AO CORTE E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
QUANTIDADE (unidades)
Nome Popular

Nome científico

Fev

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Total

butiá

Butia capitata

154

22

23

2

-

-

201

figueira

Ficus sp.

6

27

2

-

-

-

35

corticeira-do-banhado

Erythrina cristagalli

65

116

25

-

-

-

206

jerivá

Syagrus romanzoffiana
TOTAL

10

10

-

-

-

-

20

235

175

50

2

-

-

462

TRANSPLANTES – OUTRAS ESPÉCIES TRANSPLANTADAS
QUANTIDADE (unidades)
Nome Popular

Nome científico

maricá

Mimosa bimucronata
TOTAL

Fev

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Total

5

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

5

PROPAGAÇÃO DE CACTÁCEAS
QUANTIDADE (unidades)
Nome Popular

Nome científico

tuna
tuna
TOTAL

Fev

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Total

Opuntia sp.

59

-

2

-

-

-

61

Cereus sp.

25

-

-

-

-

-

25

84

-

2

-

-

-

86
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RESGATE DE EPÍFITAS
QUANTIDADE (agrupamentos)
Nome Popular

Nome científico

Fev

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Total

cravo-do-mato

Tillandsia aeranthos

15

10

3

-

-

-

28

cravo-do-mato

Tillandsia geminiflora

-

-

10

-

-

-

10

bromélia

Aechmea recurvata

40

32

7

-

-

-

79

orquídea

Cattleya intermedia

7

49

18

-

-

-

74

orquídea

Acianthera pubescens

15

18

15

-

-

-

48

rabo-de-gato

Rhipsalis sp.

4

3

2

-

-

-

9

bromélia

Vriesea gigantea

3

8

6

-

-

-

17

84

120

61

-

-

265

TOTAL

Quantitativos Finais – Trecho Entre os km 37+000 ao km 40+000 – Mata Paludosa
As atividades de manejo de vegetação no trecho compreendido entre o km 37+000 ao km 40+000
iniciaram no dia 17 de fevereiro e findaram no dia 24 de abril de 2012. Na sequência, são apresentados os
quantitativos relativos às espécies imunes ao corte, ameaçadas de extinção, jerivás e cactáceas
transplantadas e suprimidas na área. O Quadro 11, abaixo relacionado, apresenta o número total de
transplantes realizados no trecho em questão.
Quadro 11. Quantitativos totais das espécies imunes ao corte, ameaçadas de extinção, jerivá e cactáceas
transplantadas, com origem na área compreendida entre os km 37+000 ao 40+000.
ESPÉCIES IMUNES AO CORTE, AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO E JERIVÁ TRANSPLANTADOS
NOME CIENTÍFICO
NOME POPULAR
QUANTIDADES
Butia capitata
butiá
198
Butia capitata associada a Ficus sp.
butiá associado à figueira
1
Cereus sp.
cactus
25
Opuntia sp.
cactus
61
Erythrina cristagalli
corticeira-do-banhado
192
Erythrina cristagalli associada à Ficus sp.
corticeira-do-banhado associada à figueira
14
Ficus sp.
figueira
20
Syagrus romanzoffiana
jerivá
20
TOTAIS
531

Realizou-se nesta área, portanto, um total de 531 transplantes. Os indivíduos arbóreos com origem na
Mata Paludosa (km 38+400 ao 38+700) foram destinados à propriedade particular de Jurema da Silva
Saião, no lado esquerdo da BR 392 (km 38+660), a alguns metros da Mata Paludosa. Os demais
indivíduos foram transplantados para áreas imediatamente adjacentes ao local de origem, no interior de
propriedades particulares ou entre a cerca delimitadora da faixa de domínio e o offset. As principais
espécies manejadas nesta área foram os butiazeiros, as corticeira-do-banhado e as figueiras. O gráfico
abaixo (Gráfico 1) ilustra as porcentagens das espécies transplantadas no trecho.
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3%
4% 4%

butiás
37%

cactus (Cereus sp.)
cactus (Opuntia sp.)

36%

corticeira-do-banhado
butiá com figueira
5%
11%

corticeira-do-banhado com figueira
figueira
jerivá

Gráfico 1. Relação das espécies protegidas por lei, jerivás e cactáceas transplantadas no trecho
compreendido entre os km 37+000 ao 40+000, lado direito.

As espécies butiá (Butia capitata) e corticeira-do-banhado (Erythrina cristagalli) perfazem 73% das
espécies transplantadas na área. Além destas, as cactáceas do gênero Cereus e Opuntia tem expressiva
quantificação na área, com 16% dos transplantes realizados. Foram manejadas também as figueiras
nativas - Ficus sp. (4%), as palmeiras jerivá - Syagrus romanzoffiana (4%) e as árvores associadas, como
corticeira-do-banhado com figueira e butiá com figueira (cerca de 3%).
Em alguns casos, foi necessária a supressão de indivíduos protegidos por lei e jerivá. Os principais fatores
que levaram à adoção deste procedimento foram o grande porte das árvores e as características do solo
(solos moles). Ainda, em alguns casos, ocorreram imprevistos como a quebra da árvore (muito usual na
espécie Erythrina cristagalli em função das características anatômicas de sua madeira), que orientam a
supressão de tais indivíduos (Quadro 12).
Quadro 12. Quantitativos totais de supressão de espécies imunes ao corte, ameaçadas de extinção e jerivá
realizados na área entre os km 37+000 e 40+000.
ESPÉCIES IMUNES AO CORTE, AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO E JERIVÁ SUPRIMIDOS
NOME CIENTÍFICO
NOME POPULAR

Erythrina cristagalli
Syagrus romanzoffiana
Ficus sp.
Erythrina cristagalli associada à Ficus sp.

corticeira-do-banhado
jerivá
figueira
corticeira-do-banhado associada à figueira
TOTAIS

QUANTIDADES

49
13
22
2
86

Houve necessidade de supressão de 86 indivíduos arbóreos, ao total, com ênfase na espécie corticeirado-banhado, envolvendo 49 indivíduos suprimidos. A dificuldade no transplante desta espécie deve-se a
três fatores principais: localização destas em banhados (solos moles); grande densidade de indivíduos
desta espécie em alguns pontos (mata paludosa), onde os sistemas radiculares estavam entremeados e a
retirada de um indivíduo causou danos nas árvores próximas; a madeira da corticeira-do-banhado é leve e
com baixa resistência mecânica o que dificultou a retirada principalmente de indivíduos de grande porte do
local, que quebraram durante o procedimento.
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O trecho de maior relevância ecológica e maior densidade de espécies é o trecho correspondente ao km
38+400 ao km 38+700, na área da Mata Paludosa. Neste local totalizou-se 230 transplantes, conforme
apresentado no Quadro 13, abaixo relacionado.
Quadro 13. Quantitativos totais das espécies imunes ao corte, ameaçadas de extinção e jerivá retirados da Mata
Paludosa (km 38+400 ao 38+700) e transplantados para área adjacente.
ESPÉCIES IMUNES AO CORTE, AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO E JERIVÁ TRANSPLANTADOS
NOME CIENTÍFICO
NOME POPULAR
QUANTIDADES
Erythrina cristagalli
corticeira-do-banhado
184
Syagrus romanzoffiana
jerivá
10
Ficus sp.
figueira
12
Butia capitata
Butiá
11
Erythrina cristagalli associada à Ficus sp.
corticeira-do-banhado associada à figueira
13

TOTAIS

230

A grande maioria dos indivíduos transplantados é da espécie corticeira-do-banhado, mais usual no sítio
em questão por ser bem adaptável aos solos higrófilos, característicos da Mata Paludosa. As demais
espécies foram verificadas em menor quantidade, geralmente localizadas na borda do talude ou nas
extremidades da mata, onde o solo não costuma alagar permanentemente. O Gráfico 2 ilustra as
porcentagens de cada espécie com origem entre os km 38+400 ao 38+700, margem direita,
transplantados para área adjacente.

5%

5%

6%

4%
corticeira-do-banhado
jerivá
figueira
80%

Butiá
corticeira-do-banhado associada à figueira

Gráfico 2. Relação das espécies protegidas por lei e transplantados com origem no trecho compreendido
entre os km 38+400 e 38+700.

Todos os indivíduos com origem neste trecho foram destinados à propriedade particular de Jurema da
Silva Saião. Na sequência (Quadro 14), são listadas as espécies protegidas por lei e jerivás suprimidos no
trecho da Mata Paludosa.
Quadro 14. Quantitativos totais de supressão de espécies imunes ao corte, ameaçadas de extinção e jerivá
realizados na área da Mata Paludosa – km 38+400 ao 38+700.
ESPÉCIES IMUNES AO CORTE, AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO E JERIVÁ SUPRIMIDOS
NOME CIENTÍFICO
NOME POPULAR
Erythrina cristagalli
corticeira-do-banhado
Syagrus romanzoffiana
jerivá
Ficus sp.
figueira
Erythrina cristagalli associada à Ficus sp.
corticeira-do-banhado associada à figueira

TOTAIS
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Totalizou-se 76 supressões na área da Mata Paludosa. Este valor, corresponde a 88% das supressões
efetuadas na área total (km 37+000 ao 40+000).
A Mata Paludosa abrange uma extensão de 300 metros e um total de 43% dos transplantes realizados
com relação à área total (km 37+000 ao km 40+000). O gráfico abaixo elucida a comparação do
número total de transplantes e supressões com os quantitativos da Mata Paludosa (Gráfico 3).

Quantidade de indivíduos

600

532

500
400
Transplantes
300

230

Supressões

200
86

76

100
0
km 37+000 ao 40+000

km 38+400 ao 38+700
Trecho

Gráfico 3. Relação dos procedimentos de transplante e supressão no trecho total (km 37+000 ao 40+000)
e no trecho da mata paludosa (38+400 ao 38+700).

Dos 531 indivíduos transplantados na área, 230 destes tem origem na mata paludosa. Este dado ressalta
a grande densidade de árvores concentradas no local.
O resgate de epífitas foi realizado com o intuito de preservar a maior quantidade possível de material
genético. Foi dada prioridade ao resgate de indivíduos que possuíam bom estado fitossanitário e com
facilidade de retirada do hospedeiro. Em decorrência da grande quantidade de epífitos na área,
principalmente na Mata Paludosa, foram coletados de maneira aleatória buscando, não recolhendo todos
os indivíduos, porém buscando contemplar todas as espécies ocorrentes na árvore a fim de preservar a
genética das espécies ali ocorrentes. O Quadro 15 relaciona as espécies bem como as quantidades de
agrupamentos resgatados.
Quadro 15. Quantitativos totais das epífitas resgatadas no trecho ente os km 37+000 ao 40+000.
EPÍFITAS RESGATADAS
NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

QUANTIDADES (AGRUPAMENTOS)

orquídea

Acianthera pubescens

48

bromélia

Aechmea recurvata

79

orquídea

Cattleya intermedia

74

orquídea

Oncidium

1
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EPÍFITAS RESGATADAS
NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

QUANTIDADES (AGRUPAMENTOS)

rabo-de-gato

Rhipsalis sp.

9

cravo-do-mato

Tillandsia aeranthos

28

cravo-do-mato

Tillandsia geminiflora

10

bromélia

Vriesea gigantea

17
TOTAL

266

Ao todo foram realocados 266 agrupamentos das epífitas encontradas durante o manejo da vegetação da
área. Durante todo o procedimento de retirada destas das árvores hospedeiras, foi conferida prioridade às
espécies ameaçadas de extinção.
Lote 3
Fevereiro a Maio
Durante este período não foram realizadas atividades relativas ao Programa de Resgate de Germoplasma
no Lote 03 deste empreendimento.
Junho
As atividades de resgate de germoplasma no mês de junho neste lote foram limitadas ao trecho
compreendido entre os km 26+600 ao 27+350 e realizadas nos dias 25 e 26. A vegetação ocorrente no
local era escassa, formada principalmente por espécies herbáceas e arbustivas com poucos indivíduos
arbóreos dispersos nesta formação. Previamente a supressão e limpeza do local, foram marcadas com
tinta spray amarela as espécies com necessidade de transplante ou propagação. Identificaram-se seis
indivíduos com interesse para realização do procedimento (Foto 379 a Foto 382).

Foto 379. Butia capitata no local de origem, previamente ao
transplante. Coordenadas do local: 380820/6450955.

Foto 380. Figueira nativa após poda e transplante, no local de
destino.
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Foto 381. Cactácea (Opuntia sp.) no local de origem.

Foto 382.Propagação das cactáceas. Coordenadas do local:
380714/6451240.

Por ser uma área já antropizada, não foram observadas epífitas nas espécies arbustivas e arbóreas ali
ocorrentes, não sendo realizado resgate destes indivíduos no mês de junho.
Julho
No Lote 03 do empreendimento, foi verificado um indivíduo da espécie Butia capitata (butiá),
aproximadamente no km 28+800, próximo a Vila da Quinta (Foto 383 e Foto 384). De acordo com
informações do empreendedor, não há necessidade de transplante deste, pois de acordo com o projeto
geométrico, ele poderá permanecer no canteiro central. Caso no decorrer da obra a necessidade de
transplante do individuo seja constatada, a construtora avisará a Supervisão Ambiental para
acompanhamento do procedimento.

Foto 383. Butiá localizado no km aproximado: 25+800.

Foto 384. Aspecto geral do local onde está o butiá (Butia
capitata). Km aproximado 25+800.

Abaixo, no Quadro 16 são descritas os quantitativos das espécies objeto do Programa de Resgate de
Germoplasma, manejados no período de fevereiro a julho de 2012, no Lote 03 do empreendimento em
questão.
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Quadro 16. Resumo das espécies contempladas pelo Programa de Resgate de Germoplasma no período de fevereiro de 2012 a
julho de 2012 para o Lote 03.
TRANSPLANTES - ESPÉCIES IMUNES AO CORTE E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO
QUANTIDADE (unidades)
Nome Popular

Nome científico

butiá
figueira

Fev

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Total

Butia capitata

-

-

-

-

1

-

1

Ficus sp.

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

3

-

3

TOTAL

PROPAGAÇÃO DE CACTÁCEAS
QUANTIDADE (unidades)
Nome Popular

Nome científico

tuna

Opuntia sp.
TOTAL

Fev

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Total

-

-

-

-

3

-

3

-

-

-

-

3

-

3

5.7.3 Indicadores
De acordo com o Plano Básico Ambiental – PBA, o Programa de Resgate de Germoplasma deve atingir os
seguintes pontos: (i) Cumprimento do cronograma proposto, (ii) Maior número de espécies resgatadas; e
(iii) Maior número de exemplares resgatados.
No período em questão, os indicadores foram atingidos de forma eficaz, visto que foram concentrados
esforços com objetivo de que o máximo de espécies fosse preservado pelos procedimentos de
transplante, resgate de epífitas e propagação de cactáceas.
5.7.4

Conclusões

O período compreendido entre fevereiro a julho de 2012 foi bastante ativo para o Programa de Resgate de
Germoplasma, devido a grande quantidade de material manejado. Para o Lote 02 do empreendimento em
questão, foram realizados 818 procedimentos, sendo 467 transplantes, 86 propagações de cactáceas e
265 resgate de epífitas. Estas atividades foram focadas com maior intensidade entre os km 37+000 e
40+000, onde localiza-se trecho de Mata Paludosa, de extrema importância ambiental. Para este trecho,
mesmo com as dificuldades inerentes a área como espécies de grande porte e solos úmidos, 84% da flora
protegida por lei e jerivás foram transplantados para área adjacente, no outro lado da rodovia.
O estabelecimento dos transplantes das espécies arbóreas e das epífitas em forma de corredor de
vegetação contribui para a proteção dos ambientes regionais, melhorando a qualidade da água, reduzindo
a erosão, servindo de alimento, abrigo a fauna e refúgio da biodiversidade. A verificação de brotações nos
indivíduos transplantados é indicador de sucesso do procedimento. Os indivíduos arbóreos e as epífitas
serão monitorados com objetivo de verificar o desenvolvimento destes e a eficácia na promoção de
refúgio a fauna, proteção do solo e disseminação da flora.
No Lote 03, as atividades foram em menor escala, pontuadas entre os km 26+600 ao 27+350, lado
direito, próximo a Vila da Quinta. Ao todo, foram realizados 3 transplantes (2 figueiras e 1 butiá) e 3
propagações de cactáceas, todas pertencentes ao gênero Opuntia.
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6

Relatório de Execução de Programas Ambientais

6.1

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.
6.1.1

Objetivos específicos:



Identificar pontos críticos que concentrem estes incidentes e os fatores associados a um maior
número de ocorrências;



Propor medidas de mitigação com base nos achados do item anterior;



Implementar as medidas mitigadoras consideradas adequadas para reduzir ou eliminar a
mortalidade de animais silvestres por atropelamento;



Monitorar a efetividade destas medidas e propor sua adequação, quando necessário.

Para cumprir com os objetivos propostos, o PBA (2006) estabelece as seguintes etapas:




Levantamento: quantificação pré-empreendimento dos atropelamentos de fauna e identificação
dos equipamentos que possam aturar como passagens de animais silvestres.
Mitigação: instalação de passagens e outros dispositivos de diminuição de atropelamentos de
animais silvestres.
Monitoramento: avaliação da efetividade das passagens de fauna e dispositivos implantados para
diminuir o atropelamento e avaliar alterações nos padrões de ocorrência dos animais atropelados.

6.1.2

Atividades Desenvolvidas

6.1.3

Atividades do Período

Durante o semestre correspondente foram feitas diversas atividades de gerenciamento gestão e
supervisão ambiental relacionadas ao programa. Desta forma, no item “Atividades de Gestão
Relacionadas às Medidas de Mitigação de Atropelamentos” são listados os produtos destas atividades
(ofícios, atas, registros de atividades, apresentações, etc.). Também foram feitas vistorias no trecho para
registrar o andamento da construção ou adaptação das estruturas com potencial de passagens de fauna,
sendo assim se inclui um capítulo com a relação das estruturas e seu avanço a julho de 2012. Para
finalizar se apresentam os resultados parciais do Monitoramento de Atropelamentos de Fauna mediante as
análises dos dados da totalidade das campanhas desenvolvidas de abril de 2011 (início das campanhas)
a julho de 2012.
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6.1.4

Atividades de Gestão Relacionadas às Medidas de Mitigação de Atropelamentos

Fevereiro de 2012
No dia primeiro de fevereiro, na Reunião do Comitê de Gestão Ambiental de Obra, foi realizada
apresentação com recomendações e observações respeito à colocação de telas para diminuição de
atropelamentos de fauna.
Março de 2012
No dia 20 de março foi entregue para Supervisão de Obra, com cópia para a Unidade Local do DNIT, o
ofício STE n°1.02.1186-N°048/2012 listando as pendências das passagens de fauna e telamento.
Nos dias 22 e 26 de março a Supervisão de Obra entregou para a Construtora do lote 3 as notas de
serviço das adaptações para passagens de fauna secas da ponte sobre o arroio Bolacha e o Bueiro Duplo
Modular de Concreto do km 23+413 respectivamente.
No dia 26 de março Supervisão de Obra entregou para a construtora do lote 2 a nota de serviço das
adaptações de passagens secas das passagens de fauna dos quilômetros 35+845, 36+420, 41+497,
49+255, 51+156, 51+780 e km 57+680.
Abril de 2012
No dia 04 de abril de 2012, foi entregue ao COTRA/CGTMO/DILIC/IBAMA o Ofício n° 070/12-Contrato
N°1086/2010-00, o qual reitera a solicitação de anuência para captura de fauna (Ofício n° 031/11 –
Contrato n° 1068/2010 – 00 – LI n° 453/2007 – Programa de Monitoramento de Fauna).
No dia 05 de abril de 2012 foi entregue a Supervisão de Obras o ofício STE n° 1.02.1186-N°056/2012, no
qual se recomenda a inclusão de uma estrutura para passagem de fauna no km 38+640, lote 02,
conforme indicação da Unidade Local Pelotas do DNIT.
No dia 12 de abril se envia convite para os representantes da equipe técnica da CGMAB (região sul), para
participar nas campanhas de Monitoramento de Fauna Atropelada (oficio n°071/12-Contrato
N°1086/2010-00).
No dia 12 é enviado ao CGMAB recomendação e justificativa para inclusão de passagem de fauna no km
38+640 do lote 2 (oficio n°072/12-Ccontrato N°1086/2010-00). Também foi entregue a construtora do
Lote 02, com copia para a Supervisão de Obra e Unidade Local do DNIT o ofício STE n°1.02.1186N°065/2012, referente ao registro de atividades da vistoria das estruturas de mitigação de atropelamento
de fauna, ênfases telamento, entre os km 46 e 52, lote 02. No mesmo dia se faz um convite para os
representantes da equipe técnica da CGMAB (região sul), para participar nas campanhas de
Monitoramento de Bioindicadores (oficio n°071/12-Contrato N°1086/2010-00).
No dia 20 de abril foi recebida a resposta da empreiteira IVAI referente ao ofício STE n° 1.02.1186N°065/2012.
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Junho de 2012
No dia 1º de junho de 2012 foram definidas em campo, com a construtora do Lote 02, as pendências
quanto à colocação de telas e passagens de fauna do Lote 2 considerado as atribuições da construtora, o
projeto executivo e o fato que esta atividade ainda esta em andamento, Sendo elas:
19.
20.
21.
22.

Levantar e fortalecer os segmentos de tela caída ou inclinada.
Terminar de colocar telamento conforme projeto.
Colocar tela na parte superior da passagem de fauna tipo bueiros.
Foram definidas detalhes de construção das passagens secas nos passagens de fauna e viadutos
da Várzea do São Gonçalo.
23. Limpar o interior das passagens de fauna e as entradas (vegetação e material assoreado).

No dia 22 de junho foram definidos com a Supervisão de Obras os detalhes da colocação das telas no
entorno da Ponte Bolacha, Lote 03.
No dia 25 do mesmo mês foi feita uma vistoria para verificar observações do Sr. Jurandir Nercy Camargo
Martins em relação ao telamento instalado entre o km 57 e 56, conforme carta enviada ao IBAMA
(escritório regional de Rio Grande) com data de 13 de abril de 2012. A ata de vistoria do telamento do Sr.
Jurandir, o registro de atividades correspondente e documentação referente ao telamento, anteriormente
encaminhado à construtora do Lote 02, foi enviado à CGMAB em oficio de 29 de junho de 2012 n°
1.02.1186-N°108/2012, como resposta ao oficio n°1032/2012/CGMAB/DDP.
Julho de 2012
No dia 03 foi feita ao IBAMA reinteração do pedido de licença de captura de fauna para as atividades de
monitoramento dos programas de fauna, isto mediante oficio n°089/12-Contrato N°1086/2010-00.
Já no dia 13 do mês de julho a Supervisão Ambiental recebeu ofício sem número da Supervisão de Obras
(via e-mail com data de 12 de julho) relatando o cronograma de colocação de telas, indicando que as
construtoras tem a responsabilidade de reparação de telas até entrega definitiva da obra.
Em Reunião do Comitê de Gestão Ambiental de Obras do dia 18 de julho, a Supervisão Ambiental fez
apresentação (PowerPoint) dos problemas dos telamentos. Após a apresentação o DNIT solicitou à
supervisão de obras que mobilize a construtora mediante oficio para a solução dos problemas de
instalação e manutenção da estrutura. Sendo assim a Supervisão de Obras enviou no dia 20 a respectiva
indicação à construtora do Lote 02 (Oficio PBR392-RS Lote 2 OF – n°002/2012).
No dia 24 de julho a Supervisão Ambiental encaminhou mediante oficio 1.02.1186-N°118/2012, um
registro de atividades ao descarte de material utilizado na instalação das telas.
6.1.5

Acompanhamento da Construção das Estruturas com Potencial de Passagem de Fauna

Durante o semestre foram feitas vistorias às estruturas com potencial de passagem de fauna para dar
seguimento a seu avanço no processo construtivo. Os critérios usados para categorizar as estruturas com
potencial de passagens de fauna são; i) que propiciem a conectividade entre os ambientes de ambos os
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lados da via (antiga e em construção) e ii) que tenham uma largura ≥ 2m, condição que garante maior
luminosidade e espaço, tornando eles mais atrativo para o maior número de espécies os usem (Relatório
Final de Fauna da SAI). Sendo assim, no Quadro 17 são listadas as 26 estruturas com potencial de
passagens de fauna indicado o lote, quilômetro e coordenadas onde construídos, o tipo de estrutura e
suas características, a incorporação ou modificação de algum elemento distinto ao incluso no projeto
executivo e o estado de avanço da obra de arte e da passagem secas ou telamento associados.
Os avanços das passagens de fauna são classificados como:



Iniciado. Status das estruturas cujas atividades foram começadas para sua modificação,
complementação ou construção;
não iniciado. Status das estruturas cujas atividades não foram começadas para sua modificação,
complementação ou construção;



terminada. Status de aquelas estruturas com modificação, complementação ou construção
finalizadas



sem alteração incorporadas (SAI). Indica quando uma estrutura com potencial de passagem de
fauna não apresenta incorporação de complementações ou modificações (não indicadas no
projeto executivo) já seja na obra de arte, telamento ou passagem de seca.

Também se deu seguimento à instalação de telas isoladoras e direcionadoras. As telas direcionadoras
devem ser entendidas como a tela que dão continuidade as passagens de fauna com o meio, enquanto as
telas isoladoras são aquelas com a finalidade de impedir o passo de fauna a faixa de rodagem. Neste
projeto as telas isoladoras são construídas na sequencia das telas direcionadoras (associadas às
passagens de fauna) como uma estrutura só.
A tela isoladora e direcionadora é de arame galvanizado com tratamento plástico antiferrugem, N° 12, com
malha de 6 x 6 centímetros e 2 m de altura, sendo colocada rente ao chão, com moirões de concreto
triangulares com lados de 10 centímetros, 3 metros de altura e espaçamento de 2,60 metros por poste,
sendo eles enterrados a 1 metro de profundidade. Tem-se instalada aproximadamente 94 % da tela
projetada. Falta de instalar a tela isoladora no entorno da Ponte Bolacha (lote 3), a tela do lado esquerdo
do Banhado da Mulata (lote 2), além de aproximadamente 380m e 200m da tela projetada no trecho do
lote 3 do Banhado do Vinte e Cinco do lado esquerdo e direito aproximadamente. Embora esteja quase
instalada a totalidade da tela isoladora ainda fica pendente a maior parte da instalação das telas
direcionadoras (Quadro 17) e reparo de irregularidades como tela caída, trechos pendentes, tela cortada,
espaços entre a tela e o chão, entre outras. Estas pendências vêm sendo indicadas pelo DNIT às
empreiteiras para manutenção.
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Quadro 17. 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 (29/06/12)
Foto

Lote

Foto
385

3

14+624/14+670

3

15+753

Foto
386
Foto
387
Foto
388
Foto
389
Foto
390
Foto
391
Foto
392
Foto
393
Foto
394
Foto
395
Foto
396
Foto
397
Foto
398
Foto
399
Foto
400
Foto
401
Foto
402
Foto
403

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2

Quilômetro

Estrutura (dimensões)

Ponte Bolacha (45
m)

Duto de Drenagem
(BDCC 3x2,80 m)
Duto de Drenagem
20+323
(BTCC 3x3m)
Duto de Drenagem
21+613
(BSCC 2x2m)
Viaduto Ferroviário
22+236/22+351
(115m)
Duto de Drenagem
23+413
(BDCC 2x2m)
Duto de Drenagem
25+989
(BDCC 3x2,5m)
Viaduto Ferroviário
31+998/32+100
(102m)
Passagem de Fauna
35+845
(BDCC 2x1,5m)
Duto de Drenagem
35+989
(BSCC 2x2m)
Duto de Drenagem
36+088
(BSCC 2x2m)
Duto de Drenagem
36+168
(BSCC 2x2m)
Duto de Drenagem
36+268
(BSCC 2x2m)
Passagem de Fauna
36+420
(BDCC 2x1,5m)
Passagem de Fauna
41+497
(BDCC 2x1,5m)
Passagem de Gado
49+060
(BSCC 3x3m)
Passagem de Fauna
49+255
(BDCC 2x1,5m)
Passagem de Fauna
51+156
(BDCC 2x1,5m)
Passagem de Fauna
51+780
(BDCC 2x1,5m)

Adaptações
inclusas, mas
fora do projeto.

Avanço

Coordenada
X

Coordenada
Y

390801

Passagem
6446446 seca e
recuar tela

Terminada Terminada

Não
iniciada

390366

6447461

Sem

SAI

SAI

SAI

386701

6449421

Sem

Terminada SAI

SAI

385495

6449087

Sem

Terminada SAI

SAI

384879

6449143

Sem

Iniciado

SAI

383698

6449255

Sem

Terminada Terminada SAI

381388

6450287

Sem

Terminada SAI

SAI

378445

6455527

Sem

Iniciado

SAI

SAI

378220

6459297

Passagem
seca

Iniciado

Não
iniciada

Iniciada

378169

6459434

Sem

Iniciado

SAI

Iniciada

378134

6459533

Sem

Terminada SAI

Iniciada

378108

6459602

Sem

Terminada SAI

Iniciada

378080

6459676

Sem

Terminada SAI

Iniciada

378021

6459834

376313

Passagem
seca
Passagem
6464632
seca

Obra de arte

Iniciado
Iniciado

Passagem
seca

SAI

Não
iniciado
Não
iniciado

Tela
direcionadora

Iniciada
Iniciada

375114

6472088

Sem

Iniciado

SAI

Iniciada

375084

6472275

Passagem
seca

Iniciado

Iniciado

Iniciada

374787

6474145

Iniciado

Iniciado

Iniciada

374688

6474760

Iniciado

Iniciado

Iniciada

Foto
404

2

53+499/53+525

Viaduto VCSG III
(26m)

374415

6476469

Foto
405

2

55+006/55+032

Viaduto VCSG II
(26m)

374382

6477906

Foto
406

2

56+130/56+156

Viaduto VCSG I
(26m)

374664

6479007

Passagem
seca
Passagem
seca
Passagem
seca e
recuar tela
Passagem
seca e
recuar tela
Passagem
seca e
recuar tela
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Iniciado

Não
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Iniciado

Iniciado

Iniciada
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Estrutura com potencial de Passagem de Fauna (29/06/12)
Foto

Foto
407
Foto
408

Lote

2
2

Foto
409

2

Foto
410

2

Quilômetro

Estrutura (dimensões)

Coordenada
X

Passagem de Fauna
374577
(BDCC 2x1,5m)
Viaduto Ferroviário
59+165/59+267
373319
na VCSG (92m)
Ponte no Canal do
59+705/60+700 São Gonçalo
372709
(980m)
57+500

38+640

Passagem de Fauna
377274
(BSCC 2x2m)

Avanço

Coordenada
Y

Adaptações
inclusas, mas
fora do projeto.

6480317

Passagem
seca

Iniciado

6481308

Recuar tela

Terminada SAI

Terminada

6481740 Sem

SAI

SAI

Não
iniciada

Construção
6461926 da
Passagem

Iniciado

SAI

SAI

Obra de arte

Passagem
seca

Tela
direcionadora

Iniciado

Iniciada

Quadro 18. Lista de localidades com previsão para instalação de tela isoladora, mostrando os metros instalados e os
metros projetados.
Local
Ponte Bolacha
Banhado do Vinte e Cinco
Banhado da Mulata
Várzea do São Gonçalo

Trecho*

Metros projetados*

Metros instalados*

Direito

14+400 – 14+912

512

0

Esquerdo

14+480 – 14+754

274

0

Direito

35+628 – 36+592

964

864

Esquerdo

35+474 – 37+010

1.536

1.150

Direito

41+382 – 41+560

178

178

Esquerdo

41+414 – 41+568

154

0

Direito

48+780 – 59+726

10.946

10.946

Esquerdo

48+880 – 59+726

10.840

10.840

*Valores e medidas aproximadas.

Arquivo Fotográfico das Estruturas com Potencial de Passagens de Fauna a Julho de 2012.

Foto 385. Ponte Bolacha, km 14+624 com passagem seca
terminada.

Foto 386. Duto de Drenagem, km 15+753.
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Foto 387. Duto de Drenagem, km 20+323.

Foto 388. Duto de Drenagem, km 21+613.

Foto 389. Viaduto Ferroviário, km 22+236. Iniciado.

Foto 390. Duto de Drenagem com passagem seca
constituída, km 23+413.

Foto 391. Duto de Drenagem, km 25+989.

Foto 392. Viaduto Ferroviário, km 31+998.

Foto 393. Passagem de Fauna, km 35+845..

Foto 394. Duto de Drenagem, km 35+989.
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Foto 395. Duto de Drenagem, km 36+088.

Foto 396. Duto de Drenagem, km 36+168.

Foto 397. Duto de Drenagem, km 36+268.

Foto 398. Passagem de Fauna, km 36+420.

Foto 399. Passagem de Fauna com tela direcionadora, km
41+497.

Foto 400. Passagem de Gado, km 49+060.

Foto 401. Passagem de Fauna com passagem seca, km

Foto 402. Passagem de Fauna com passagem seca, km
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49+255.

51+156.

Foto 403. Passagem de Fauna com passagem seca, km
51+780.

Foto 404. Viaduto Várzea São Gonçalo III com passagem
seca, 53+499.

Foto 405. Viaduto Várzea São Gonçalo II, km 55+006.

Foto 406. Viaduto Várzea São Gonçalo I com tela
direcionadora sendo instalada, km 56+130.

Foto 407. Passagem de Fauna com passagem seca, km
57+500.

Foto 408. Viaduto Ferroviário com tela direcionadora
adaptada, km 59+165.
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Foto 409. Ponte no Canal São Gonçalo, km 59+705.

6.1.6

Foto 410. Passagem de Fauna, km 38+500 (em mata
paludosa).

Monitoramento de Atropelamento de Fauna

Campanhas Desenvolvidas
No período abril 2011 – julho de 2012 foram desenvolvidas 9 amostragens de atropelamentos de fauna,
de 5 dias cada, no empreendimento de duplicação da BR-392 nos Lotes 2 e 3. As amostragens foram
desenvolvidas aproximadamente a cada dois meses conforme PBA (2006) sendo realizadas nos períodos
apresentados no Quadro 19.
Quadro 19.Calendário de campanhas desenvolvidas.
Ano

2011

2012

Mês
Abril
Junho
Julho
Agosto
Outubro
Dezembro
Fevereiro
Abril
Maio
Junho
Julho

Dias
26-30

Campanhas de Monitoramento de Fauna Atropelada
Estação
Levantamentos
Relatórios (Campanhas)
Outono
Levantamento 1
1° Campanha

27-01

Inverno

Levantamento 2

2° Campanha

15-19
03-07
12-16
13-17
09-13

Inverno
Primavera
Primavera
Verão
Outono

Levantamento 3
Levantamento 4
Levantamento 5
Levantamento 6
Levantamento 7

3° Campanha
4° Campanha
5° Campanha
6° Campanha
7° Campanha

28-01

Outono

Levantamento 8

16-20

Inverno

Levantamento 9

8° Campanha

Metodologia do Monitoramento
Os monitoramentos da fauna atropelada das obras de duplicação da Br-392 (lotes 2 e 3) é realizado
durante 5 dias consecutivos por levantamento (PBA, 2006), percorrendo-se a pista em carro a uma
velocidade média de 40km/h (BAGER, 2009; COELHO, KINDEL & COELHO, 2009; GLISTA, DEVAULT &
DEWOODY, 2008; JONES et al., 2011; SAI, 2009; TURCI & BERNARDE, 2008), primeiro sentido PelotasRio Grande e posteriormente Rio Grande-Pelotas. O percorrido por ambos os sentidos da pista permite
distribuir o esforço de procura na via (acostamentos, canteiro central, ambas faixas de rolamento e
calçadas se tiver), além de manter um esforço similar em ambas as pistas após da duplicação, já que a
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largura da pista já duplicada pode gerar incapacidade de enxergar animais no outro extremo da rodovia ou
fora da pista. O percorrido é feito pelo acostamento nos trechos não duplicados devido ao alto fluxo
veicular, especialmente caminhões nesta rodovia. O trecho monitorado é de aproximadamente 52 km o
que permite realizar o levantamento com esta metodologia. Sendo assim, conforme os objetivos do PBA
(2006) se considera o esforço de amostragem de 52km/dia.
As carcaças encontradas foram colocadas fora da rodovia, ou seja, dentro da faixa de domínio, para seu
posterior manejo pela Ecosul. Foram obtidas informações de classe, espécie, localização, origem (nativa e
não nativa) e biometria das carcaças encontradas, sendo os dados apontados em fichas de campo
individuais (Foto 411 e Foto 412). A identificação das espécies é feita com o auxílio de manuais de campo
ilustrados (BELTON, 2004; LEMA, 2002; LOEBMANN, 2005; MAMEDE & ALBO, 2008; NAROSKY &
YZURIETA, 2010; QUINTELA & LOEBMAN, 2009; REIS et al., 2009; SILVA, 1984). Até o mês de julho
totalizaram-se 9 levantamentos com 5 dias amostrais cada (45 dias; totalizando um esforço de
amostragem de 2374,78 km). Nos casos em que não foi possível identificar a espécie devido ao estado
da carcaça, ela foi denominada como não identificada.

Foto 411. Biometria e identificação de cobra-d’água (Helicops
infrataeniatus, L2, 56+298, 30/05/12)..

Foto 412. Procedimento de preenchimento de fichas,
registrando os indivíduos.

Análises de Dados
Neste trabalho foi contabilizado o total de indivíduos atropelados. Somente os indivíduos identificados até
gênero ou espécie são inclusos nas análises, por exemplo, os registro de Sicalis flaveola e Sicalis sp. são
registradas como uma só táxon. Do grupo dos pequenos roedores somente é incluso Cavia sp., sendo
que os outros registros de pequenos roedores atropelados não foram identificados. Todos os registros de
animais atropelados identificados foram agrupados como nativos ou não nativos e para os nativos a
agrupação também foi feita por classe. Foram consideradas espécies não nativas a pomba, o pardal, a
galinha, o cavalo, gato doméstico, pato doméstico e cachorro domésticos, todos até o momento com
registros de atropelamento no presente trabalho.
É feita uma avaliação da aleatoriedade espacial na distribuição dos atropelamentos de fauna mediante o
teste estadístico K de Ripley. Se a distribuição espacial dos atropelamentos não é aleatória (não é pelo
acaso) significa que alguns locais são mais susceptíveis a ocorrência de atropelamentos e por tanto
adquire sentido a identificação e descrição dos padrões de distribuição espacial dos atropelamentos de
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fauna (COELHO et al., 2011.). Neste trabalho se considera a bidimensionalidade espacial do traçado da
rodovia para incluir os fatores paisagísticos na interpretação dos dados. A estatística K funciona centraliza
um círculo de raio determinado (r) em um evento de atropelamento somando a totalidade de eventos
inclusos dentro deste círculo, esta soma é multiplicada pelo fator de correção que leva em conta o
comprimento da rodovia dentro do círculo nesta posição. Isto é repetido para cada ponto de forma
consecutiva. Quando todos os pontos foram avaliados é feito uma somatória geral que corresponde à
intensidade de agregação para o tamanho de raio em questão, este dado é multiplicado pelo cumprimento
total da rodovia dividido por n(n-1). A análise é repetida para dimensões de raios (r) maiores até o valor
do cumprimento total da rodovia, avaliando a formação de agrupamentos em diversas escalas espaciais.
Para a interpretação das diferentes escalas utilizadas e avaliação da significância de possíveis
agrupamentos é utilizada a função L(r)=K(r)-Ks(r), onde L(r) = a diferença entre o valor da estatística K
observado para a escala r é um valor de K simulado para a escala r; Ks(r) = a média dos valores de K em
simulações de distribuição aleatória dos eventos. O raio inicial de avaliação foi de 100m e o incremento
dele foi de 500 metros. Para o análises foram realizadas 100 repetições e considerado um limite de
confiança 95%. Os valores de L(r) acima dos limites de confiança indicam escalas com agrupamento
significativo e os valores abaixo indicam escalas com dispersão significativa.
Uma vez determinada a não aleatoriedade na agrupação dos dados é realizada a análise de Hotspot
identification, com a finalidade de determinar os trechos com intensidade de agrupação significativa de
indivíduos atropelados (COELHO et al., 2011). Nesta análise também é considerado o espaço
bidimensional do traçado. Sendo assim a rodovia é dividida em segmentos do mesmo tamanho. Neste
caso foram definidos 500 segmentos de 105,6 metros cada. Um círculo de raio r definido é centrado no
ponto central do primeiro segmento, sendo somados todos os eventos de atropelamento dentro de sua
área. A esse número é multiplicado um fator de correção que leva em conta o comprimento da rodovia
dentro do círculo nesta posição. O círculo é centrado na metade do próximo segmento e novamente é
computada a soma dos eventos e multiplicação pelo fator de correção. Aos eventos de atropelamento
foram outorgados dois tipos de valores, valor de 1 para os indivíduos atropelados sem categoria de
ameaça e valor 2 para os registros com categoria de ameaça. O procedimento é repetido para todos os
segmentos em que a rodovia foi dividida resultando em um valor de intensidade de agregação de
atropelamentos para cada local da rodovia. Para a avaliação da significância das intensidades de
agregação de cada ponto é utilizada a função Nevents-Nsimulated = Hi(r)-Hs(r), onde: Hs(r) = a média dos
valores de H em simulações de distribuição aleatória dos eventos. Neste caso foram feitas 100
simulações, usado um raio de 500m e definidos o limites de confiança de 95%. Os valores de Nevents Nsimulated acima do limite superior de confiança indicam locais com intensidade de agregação significativa.
Estes análises (K de Rypley e HotSpot identification) foram feitos mediante o programa SIRIEMA (Spatial
evaluation of road mortality software; COELHO et al., 2011) para os seguintes tipos de agrupações (ou
congregações) de registros de atropelamento de fauna:
1. Total de registros identificados até gênero ou espécie;
2. Total de registros de animais não nativos identificados até gênero ou espécie;
3. Total de registros de animais nativos identificados até gênero ou espécie;
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4. Total de registros de mamíferos identificados até gênero ou espécie.
5. Total de registros de répteis identificados até gênero ou espécie;
6. Total de registros de aves identificadas até gênero ou espécie.
Complementarmente é descrita e comparada a distribuição do número de indivíduos atropelados na faixa
estudada. Sendo assim é amostrada a representatividade de indivíduos nativos e não nativos por lotes e
identificadas as faixas de quilômetros com maior número de indivíduos nativos atropelados para classe,
sendo estes dados relacionados com os resultados das análises HotSpot identification. Também é feita
uma curva de acumulação de espécies nativas registradas por quilômetro estudado e identificadas as
faixas de quilômetros com maior número de espécies nativas atropeladas. Com esta informação e
identificado é feita a relação das espécies nativas atropeladas nos quilômetros que por vez apresentam
maior número de espécies e maior número de indivíduos atropelados.
Também são feitas descrições de representatividades de atropelamentos por classe e espécie. Desta
forma é apresentada graficamente à curva de acumulação de espécies. Em nível de classe são descritas
as taxas de atropelamento por lote e estação. Posteriormente são identificadas as espécies mais
representativas de atropelamentos de cada classe. Já para estas espécies mais atropeladas são
amostrada sua distribuição por faixa de quilometro e taxas de atropelamentos por estação do ano para
finalmente desenvolver uma pequena descrição da sua biologia.
Resultados Parciais do Programa
Durante a 6ª campanha, no primeiro dia de monitoramento (13 de fevereiro), foi observada uma grande
quantidade de indivíduos atropelados possivelmente da espécie Mus musculus (camundongo ou ratodoméstico; Foto 413 e Foto 414) na região da Várzea do Canal São Gonçalo, observando a maior
concentração de atropelamentos entres os quilômetros 55+840 e km 55+000. Neste caso em particular
foi contabilizados a totalidade de indivíduos atropelados em 280m entre a faixa antes mencionada. Foram
80 indivíduos encontrados atropelados nos 280 metros amostrados Devido à característica atípica do
evento, estes dados não são inclusos nas análises e descrições de atropelamentos deste relatório.

Foto 413. Indivíduos de camundongo (Mus musculus; L2,
km 55+360, 13/02/12) atropelados distribuídos na pista.

Foto 414. Camundongo (Mus musculus; L2, km 55+400,
13/02/12).

Já considerando a totalidade do monitoramento (9 períodos de levantamentos ou 45 dias) se têm
registrado 552 indivíduos atropelados, dos quais 443 foram identificados representando 74
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espécies(Quadro 20). Dos 552 indivíduos 119 indivíduos não foram identificados em nível de gênero ou
espécie. Destes, 4 pertencem a classe dos anfíbios (Ordem Anura); 49 às aves, 4 da Família Columbídea;
60 aos mamíferos onde ao menos 38 são pequenos roedores; já para os répteis 4 indivíduos não forma
identificados, 2 da família Dipsadidae (Ordem Squamata) e mais 1 um da ordem do Testudines; e
finalmente 2 registros de vestígio de atropelamento onde não foram encontradas as carcaças
(possivelmente removida pela Ecosul) e portanto não foi possível identificar a classe.
Quadro 20. Número de indivíduos e espécies registradas no andamento do programa por tipo de agrupação.
Tipo de classificação
Número total de registros de indivíduos atropelados
Número total de espécies identificadas
Número de indivíduos classificados como nativos ou não nativos identificados até gênero ou espécie
Número de indivíduos nativos identificados até gênero ou espécies
Número de espécies nativas identificadas

Total
552
443
288
74
67

Do total de indivíduos atropelados, 6 pertencem a classe dos anfíbios, 245 as aves, 209 aos mamíferos e
91 aos répteis, alem de os 2 registros de atropelamento onde não foi possível identificar ate classe os
vestígios de atropelamentos. No nível de espécie ou gênero se tem registrado 1 espécie para os anfíbios,
43 para as aves, 15 para os mamíferos e 15 para os répteis. As espécies mais atropeladas entre as aves
são Columba livia (pombo-doméstico) com 67 indivíduos registrados, seguido por Passer domesticus
(pardal) com 21, Guira Guira (anu-branco) com 20 e Zenaida auriculata (pomba-do-bando) com 12
indivíduos. Para os mamíferos as espécies mais atropeladas são Canis familiaris (cachorro) com 37
registros, Myocastor coypus (ratão-do-banhado) com 30 indivíduos, Didelphis albiventris (gambá-deorelha-branca) com 27 e Felis catus (gato) com 26 registros. Para os répteis as espécies com maior
numero de registros são Trachemys dorbigni (tigre-d’água) com 22 indivíduos, Helicops infrataeniatus
(cobra-d’água) com 20, Phrynops hilarii (cágado-de-barbelas) com 16 e Tupinambis merianae (lagartoteiú) com 7 registros (Quadro 21). Das espécies atropeladas, somente o gato-do-mato-grande (Leopardus
geoffroyi) encontra-se na lista das espécies da fauna ameaçadas de extinção no Rio grande do Sul, como
espécie vulnerável (Fontana et al., 2003), e quase ameaçada globalmente (IUCN, 2010).
Quadro 21. Espécies e número de indivíduos atropelados por classe, registrados por monitoramentos e total.
N° de
espécie

Classe / Espécie

1
1
NA
43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AMPHIBIA
Leptodactylus latrans
Não identificada até espécie
AVE
Anas platyrhynchos domesticus
Anumbius annumbi
Agelaioides badius
Aramides ypecaha
Ardea cocoi
Athene cunicularia
Botaurus pinnatus
Buteo magnirostris
Cathartes sp
Certhiaxis cinnamomeus
Chloroceryle americana

Nome comum

AMFÍBIOS
Rã-criola
AVES
Pato-doméstico
Cochicho
Asa-de-telha
Saracuruçu
Garça-moura
Coruja-buraqueira
Soco-boi-baio
Gavião-Carijó
Urubu
Curutié
Martim-pescador-pequeno

N° de indivíduos atropelados por período de
levantamento
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

Total

1 0 1 0 2
1 0 0 0 0
0 0 1 0 2
17 34 16 13 23
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 2 0 0
0 0 0 0 0

6
2
4
245
1
1
1
3
1
2
1
1
1
3
1
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1
0
1
64
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1

1 0 0
1 0 0
0 0 0
37 21 20
0 1 0
0 0 0
1 0 0
0 1 0
1 0 0
0 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 0 0
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N° de
espécie

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
NA
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NA

Classe / Espécie

Chrysomus ruficapillus
Coccyzus melacoryphus
Coereba flaveola
Columba livia
Columbina picui
Columbina talpacoti
Elaenia obscura
Embernagra platensis
Falco sparverius
Furnarius rufus
Gallus gallus
Guira guira
Megarynchus pitangua
Myiopsitta monachus
Molotrhus bonariensis
Nothura maculosa
Parula pitiayumi
Passer domesticus
Piaya cayana
Pitangus sulphuratus
Polioptila dumicola
Poospiza nigrorufa
Pygochelidon cyanoleuca
Sicalis flaveola
Sicalis sp
Sepophaga subcristata
Synallaxis spixi
Troglodytes aedon
Turdus amaurochalinus
Tyrannus savana
Tyto alba
Vanellus chilensis
Zenaida auriculata
Não identificada até espécie
MAMMALIA
Canis familiaris
Cavia sp
Cerdocyon thous
Conepatus chinga
Dasypus novemcinctus
Didelphis albiventris
Equsu ferus caballus
Euphractus sexcinctus
Felis catus
Galictis cuja
Hydrochoerus hydrochaeris
Leopardus geoffroyi
Lutreolina crassicaudata
Lycalopex gymnocercus
Myocastor coypus
Não identificada até espécie

Nome comum

Garibaldi
Papa-lagarta-acanelado
Cambacica
Pombo doméstico
Rolinha-picui
Rolinha-roxa
Tucão
Sabiá-do-banhado
Quiriquiri
João-de-barro
Galinha
Anu-branco
Neinei
Caturrita
Vira-bosta
Codorna-amarela
Mariquita
Pardal
Alma-de-gato
Bem-te-vi
Balança-rabo-de-máscara
Quem-te-vestiu
Andorinha-pequena-de-casa
Canário-da-terra
Canário
Alegrinho
João-teneném
Corruíra
Sabiá-poca
Tesourinha
Suindara
Quero-quero
Pomba-de-bando
MAMÍFEROS
Cachorro
Preá
Cachorro-do-mato
Zorrilho
Tatu-galinha
Gambá-de-orelha-branca
Cavalo
Tatu-peludo
Gato
Furão
Capivara
Gato-do-mato-grande
Cuíca-de-cauda-grossa
Cachorro-do-campo
Ratão-do-banhado

N° de indivíduos atropelados por período de
levantamento
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

Total

1 2 0 1 1
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
2 5 2 5 3
0 0 0 0 1
0 0 1 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0
0 1 0 0 0
0 2 0 1 1
1 0 0 0 0
3 3 0 1 2
0 0 0 1 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 2
2 1 0 0 0
0 0 0 0 0
2 2 1 0 1
0 0 1 0 0
0 1 0 0 3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
1 1 0 0 0
0 0 1 3 2
4 10 5 0 4
19 21 22 22 24
4 4 7 4 4
0 1 0 1 1
1 2 0 1 0
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0
2 1 6 0 2
0 1 0 0 0
0 0 0 0 1
1 4 3 4 2
1 0 0 0 0
0 0 0 1 1
0 0 0 0 0
0 0 1 0 1
0 0 0 0 0
2 2 0 4 5
8 5 5 6 7

7
1
1
67
5
1
1
1
1
5
2
20
1
2
3
3
2
21
1
4
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
5
12
49
209
33
11
8
1
1
26
1
2
21
3
4
1
4
1
30
62
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0
1
0
25
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
13
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
3
11
20
3
1
0
0
0
3
0
0
0
2
1
0
0
0
2
8

1 1 0
0 0 0
0 0 0
9 12 4
2 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 0
0 1 0
4 1 4
0 0 0
2 0 0
0 0 1
0 0 0
0 1 1
2 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 0 1
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
3 0 0
9 2 4
30 28 23
3 4 0
4 1 2
2 0 2
0 0 0
0 0 0
7 1 4
0 0 0
0 1 0
3 4 0
0 0 0
0 0 1
0 0 1
0 2 0
0 0 1
2 6 7
9 9 5
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N° de
espécie

15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NA
NA

Classe / Espécie

Nome comum

REPTILIA
Acanthochelys spixii
Helicops infrataeniatus
Hydromedusa tectifera
Liophis poecilogyrus
Lygophis flavifrenatus
Oxyrhopus rhombifer
Philodryas aestiva
Philodryas patagoniensis
Phrynops hilarii
Rhinocerophis alternatus
Sibynomorphus ventrimaculatus
Thamnodynastes hypoconia
Trachemys dorbigni
Tupinambis merianae
Xenodon dorbignyi
Não identificada até espécie
Não identificada desde classe
Total geral

RÉPTEIS
Cágado-preto
Cobra-d´água
Cágado-de-pescoço-comprido
Cobra-verde
Jararaca-listrada
Falsa-coral
Cobra-cipó
Parrilheira
Cágado-de-barbelas
Cruzeira
Dormideira
Corredeira-do-campo
Tigre-d´água
Teiú
Jararaca-da-praia

N° de indivíduos atropelados por período de
levantamento
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9

Total

11 0 4 11 31 21 7 6 0
0 0 1 1 1
0
0 0 0
1 0 0 1 7
8
2 1 0
0 0 0 0 1
0
0 0 0
0 0 0 0 1
0
0 0 0
0 0 0 0 1
0
0 0 0
0 0 0 0 1
0
0 0 0
0 0 1 0 1
1
1 0 0
2 0 0 1 1
1
0 0 0
3 0 0 5 2
2
2 2 0
0 0 0 0 0
1
1 0 0
0 0 0 0 0
2
0 0 0
0 0 1 0 0
0
0 0 0
5 0 0 3 9
2
0 3 0
0 0 0 0 4
3
0 0 0
0 0 1 0 0
0
0 0 0
0 0 0 0 2
1
1 0 0
0 0 0 1 0
0
0 1 0
48 55 43 47 80 106 75 55 43

91
3
20
1
1
1
1
4
5
16
2
2
1
22
7
1
4
2
552

A análise de agrupamento com a estatística K2D de Ripley (Figura 11 a Figura 16) mostra agrupamentos
significativos de atropelamentos para qualquer tipo de agremiação dos animais atropelados, desta forma a
distribuição dos atropelamentos não é pelo acaso. Pode se observar para todos os indivíduos atropelados
identificados (nativos e não nativos) que o agrupamento significativo ocorre com tamanhos de raios de até
11,5 km, sendo o pico para o raio de 3 km. Também é indicada uma dispersão significativa para raios que
vão dos 18 aos 38,5 km de 36,5, com pico nos 26,5 km. Para os animais não nativos o agrupamento
significativo se apresenta em raios de até 43 km, sendo observado o pico em raios de 12 km de tamanho.
Para os animais nativos o agrupamento ocorre até 32 km de raio, apresentando um pico nos 18 km. Já na
agremiação por classes (nativos identificados) a agrupação acorre como segue; mamíferos até 34, pico
nos 20,5 km; répteis 40,5 km, pico nos 7,5 km, sendo o grado de agrupação a mais homogênea entre as
distintas agremiações; aves até os 16,5 km, pico nos 13 km. As aves foram o único grupo que apresentou
dispersão significativa que vão dos raios de 24 a 40 km com pico de 27 km.
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Figura 11. Análises de significância de agrupamento e dispersão (estadística K2D-Riplay) de atropelamentos de
fauna nativa e não nativa identificada até gênero e espécie. A linha vermelha representa a função L(r) e as linhas
pretas os limites de confiança de 95%. Quando o valor de L(r) e maior a o valor do limite de confiança superior o
agrupamento não é pelo acaso.

Figura 12. Análises de significância de agrupamento e dispersão (estadística K2D-Riplay) de atropelamentos de
fauna não nativa identificada até gênero e espécie. A linha vermelha representa a função L(r) e as linhas pretas os
limites de confiança de 95%. Quando o valor de L(r) e maior a o valor do limite de confiança superior o agrupamento
não é pelo acaso.
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Figura 13. Análises de significância de agrupamento e dispersão (estadística K2D-Riplay) de atropelamentos de
fauna nativa identificada até gênero e espécie. A linha vermelha representa a função L(r) e as linhas pretas os limites
de confiança de 95%. Quando o valor de L(r) e maior a o valor do limite de confiança superior o agrupamento não é
pelo acaso.

Figura 14. Análises de significância de agrupamento e dispersão (estadística K2D-Riplay) de atropelamentos de
mamíferos nativos identificados até gênero e espécie. A linha vermelha representa a função L(r) e as linhas pretas os
limites de confiança de 95%. Quando o valor de L(r) e maior a o valor do limite de confiança superior o agrupamento
não é pelo acaso.
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Figura 15. Análises de significância de agrupamento e dispersão (estadística K2D-Riplay) de atropelamentos de
répteis nativos identificados até gênero e espécie. A linha vermelha representa a função L(r) e as linhas pretas os
limites de confiança de 95%. Quando o valor de L(r) e maior a o valor do limite de confiança superior o agrupamento
não é pelo acaso.

Figura 16. Análises de significância de agrupamento e dispersão (estadística K2D-Riplay) de atropelamentos de aves
nativas identificadas até gênero e espécie. A linha vermelha representa a função L(r) e as linhas pretas os limites de
confiança de 95%. Quando o valor de L(r) e maior a o valor do limite de confiança superior o agrupamento não é pelo
acaso.

Dos 552 indivíduos registrados 443 foram identificados até gênero e espécie e por tanto classificados
como nativos ou não nativos (Quadro 20). Os registros não identificados não foram inclusos na
classificação como nativos e não nativos. Dos 443 registros, 288 indivíduos são nativos (65%) e 155 não
nativos (35%). No lote 2 foram registrados 240 indivíduos atropelados, dos quais 204 são nativos (85%) e
36 não nativos (15%). No lote 3 foram registrados 203 indivíduos atropelados, dos quais 84 são nativos
(41%) e 119 não nativos (59%). Pode se observar que o número de indivíduos nativos atropelados é mais
representativo no lote 2 em relação ao lote 3 (Figura 17). Na identificação dos Hotspots de atropelamentos
(Figura 18, Figura 19 e Figura 20) se observa á mesma relação, sendo que para os animais não nativos os
Hotspots são localizados no lote 3, no entanto que para os animais nativos as agrupações ocorrem no
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lote 2. Esta diferença pode ser efeito do maior grau de antropização no lote 3. Nos mapas de animais
atropelados pode se observar que as faixas de maior atropelamento de animais não nativos encontram se
em áreas contigua a zonas urbanizadas (mapas no Anexo 3).

Figura 17. Representatividade de registros de atropelamento de espécies nativas e não nativas (lotes 2 e 3).

Figura 18. Identificação de Hotspots de atropelamento de fauna nativas e não nativas identificadas até gênero ou
espécie. A linha vermelha representa a função N events – N simulated mostrando a intensidade de agregação no
trecho estudado, e as linhas pretas são os limites de confiança de 95%.
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Figura 19. Identificação de Hotspots de atropelamento de fauna não nativas identificadas até gênero ou espécie. A
linha vermelha representa a função N events – N simulated mostrando a intensidade de agregação no trecho
estudado, e as linhas pretas são os limites de confiança de 95%.

Figura 20. Identificação de Hotspots de atropelamento de fauna nativas identificadas até gênero ou espécie. A linha
vermelha representa a função N events – N simulated mostrando a intensidade de agregação no trecho estudado, e
as linhas pretas são os limites de confiança de 95%.

Ao agrupar o número de indivíduos atropelados por classe por faixa do quilômetro, encontramos que para
as aves o segmento com o maior número de indivíduos atropelados é o km 45+000 com 6 registros,
seguido dos km 11+000, 13+000, 17+000, 44+000, 56+000 e 57+000 (com 5 indivíduos cada). Já
para os mamíferos os trechos com maior número de registros de atropelamentos são os km 47+000 e
54+000 com 7, km 55+000 (6), 56+000 (6), 38+000 (5), e km 15+000, 45+000, 58+000 e
59+000 (4 indivíduos cada). Para os repteis os quilômetros com mais registros de atropelamentos são
55+000 (15), 56+000 (7), 61+000 (7), 39+000 (5), 54+000 (5). Assim, os quilômetros com o maior
número de indivíduos atropelados são o 45+000 (10), 47+000 (10), 49+000 (9), 53+000 (10),
54+000 (14), 55+000 (25), 56+000 (18), 58+000 (11) e 61+000 (12), (Quadro 22). Este mesmo
padrão pode ser observado nos gráficos de identificação de Hotspots de agregação de indivíduos
atropelados, sendo que as faixas dos km 55+000 e 56+000 são as únicas que registram Hotspots de
atropelamento para os três grupos (Figura 20, Figura 21, Figura 22, Figura 23, Mapas no Anexo 3).
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Quadro 22. Distribuição dos indivíduos nativos atropelados por classe identificados até espécies por faixa de L3.
Classe

Faixa por quilômetro do lote 3
9

10

11

Anfíbios
Aves

2

3

5

Mamíferos

3

Répteis
Total geral

2
7

3

36

37

Classe

12

13

2

5

14

2
1
6

15

16

17

18

5

2

19

20

21

22

1

2

2

1

1

1
4

3

4
1
6

4

1
5

0

0

5

2

0

1

23

24

25

26

1
1
1

27

28

29
1

3

1

3

2

3

2
7

1
5

0

2
3

2
5

52 53

54

55

1

30

31

32
1

1

1

2

2

3
6

3
6

2
3

33

34

35
1

0

1
1

1
2

Faixa por quilômetro do lote 2
38 39

40 41

42

43

44 45

46 47

48

49

50 51

Anfíbios

56 57

58 59

60
1

61

2

Aves

1

3

2

1

3

Mamíferos

2

2

5

1

2

Répteis

1

Total geral

4

5

1

5

8

7

1

2
2

1
5

2

2

5

3
3

1

8

6

6

4

3

1

4

1

2

4

1

7

2

3

2

2

10

5

10

1

2

4

9

3

1

4

2

2

5

5

3

2

2

7

6

6

1

4

4

3

2

4

5

15

7

1

4

7

3

10

14

25

18

7

11

2
3
7

6

1

12

Figura 21. Identificação de Hotspots de atropelamento de mamíferos nativos identificados até gênero ou espécie. A
linha vermelha representa a função N events – N simulated mostrando a intensidade de agregação no trecho
estudado, e as linhas pretas são os limites de confiança de 95%.

Figura 22. Identificação de Hotspots de atropelamento de aves nativas identificadas até gênero ou espécie. A linha
vermelha representa a função N events – N simulated mostrando a intensidade de agregação no trecho estudado, e
as linhas pretas são os limites de confiança de 95%.
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Figura 23. Identificação de Hotspots de atropelamento de répteis nativos identificados até gênero ou espécie. A linha
vermelha representa a função N events – N simulated mostrando a intensidade de agregação no trecho estudado, e
as linhas pretas são os limites de confiança de 95%.

Para a curva de acumulação de espécies nativas por quilômetro pode-se observar que a faixa entre os km
35+000 e 40+000 apresenta acumulação de novas espécies atropeladas consecutivamente (Figura 24;
vermelho). Para o número de espécies nativas atropeladas por quilômetro (Figura 24; azul) pode se
observar que entre os quilômetros 34+000 ao 61+000 sempre se apresentaram atropelamentos. Os km
14+000; 16+000, 19+000, 24+000 e 33+000 são os únicos quilômetros que não registram presença
de espécies atropeladas. Os quilômetros 45+000 (9 sp.),49+000 (9 sp.), 55+000 (8 sp.),56+000 (9
sp.), 58+000 (10 sp.) e 61+000 (10 sp.) apresentaram 8 ou mais espécies nativas atropeladas.

Figura 24. Gráfico de presença e acumulação de espécies nativas atropeladas por km (azul e vermelho
respectivamente).

Os quilômetros 45+000, 49+000, 55+000, 56+000, 58+000 e 61+000 são os quilômetros com 8 ou
mais espécies nativas atropeladas que por sua vez apresentam 09 ou mais indivíduos atropelados nativos.
Em conjunto estes quilômetros registram 33 espécies (49 % do total das espécies nativas), e 85
indivíduos atropelados (39% do total de indivíduos nativos). As espécies e número de indivíduos
atropelados nestes quilômetros são apresentados no Quadro 23.
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Quadro 23. Listagem de espécies e número de indivíduos registrados dos quilômetros com 8 ou mais espécies e 9
ou mais indivíduos nativos atropelados.
km/Espécie (classe; nome comum)
45
Cavia sp (mamífero; preá)
Chrysomus ruficapillus(ave; garibaldi)
Didelphis albiventris(mamífero; gambá de orelha branca)
Myocastor coypus (mamífero; ratão-do-banhado)
Nothura maculosa (ave; codorna-amarela)
Pitangus sulphuratus (ave; bem-te-vi)
Poospiza nigrorufa (ave; quem-te-vestiu)
Sicalis flaveola (ave; canário-da-terra)
Zenaida auriculata (ave; pomba-de-bando)

N° indivíduos
2
1
1
1
1
1
1
1
1

49
Cerdocyon thous (mamífero; cachorro-do-campo)
Coereba flaveola (ave; cambacica)
Guira guira (ave; anu-branco)
Hydrochoerus hydrochaeris (mamífero; capivara)
Myocastor coypus (mamífero; ratão-do-banhado)
Philodryas aestiva (réptil; cobra-cipó)
Philodryas patagoniensis (répteis; parelheira)
Serpophaga subcristata (ave; alegrinho)
Troglodytes aedon (ave; corruíra)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
55

Botaurus pinnatus (ave; socó-boi-baio)
Certhiaxis cinnamomeus (ave; curutié)
Helicops infrataeniatus (réptil; cobra-d'água)
Leptodactylus latrans (anfíbio; rã-criola)
Lutreolina crassicaudata (mamífero; cuíca-de-cauda-grossa)
Myocastor coypus (mamífero; ratão-do-banhado)
Phrynops hilarii (réptil; cágado-de-barbelas)
Trachemys dorbigni (réptil; tigre-d'água)

1
1
9
2
1
5
3
3
56

Aramides ypecaha (ave; saracuruçu)
Chrysomus ruficapillus (ave; garibaldi)
Helicops infrataeniatus (réptil; cobra-d'água)
Hydrochoerus hydrochaeris (mamífero; capivara)
Myocastor coypus (mamífero; ratão-do-banhado)
Phrynops hilarii (réptil; cágado-de-barbelas)
Pitangus sulphuratus (ave; bem-te-vi)
Trachemys dorbigni (réptil; tigre-d'água)
Zenaida auriculata (ave; pomba-de-bando)

1
1
2
1
5
4
1
1
2
58

Didelphis albiventris (mamífero; gambá-de-orelha-branca)
Elaenia obscura (ave; tucão)
Galictis cuja (mamífero; furão)
Lycalopex gymnocercus (mamífero; cachorro-do-campo)
Myocastor coypus (mamífero; ratão-do-banhado)
Parula pitiayumi (ave; mariquita)
Phrynops hilarii (réptil; cágado-de-barbelas)
Polioptila dumicola (ave; balança-rabo-de-máscara)
Trachemys dorbigni (réptil; tigre-d'água)
Tupinambis merianae (réptil; teiú)
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km/Espécie (classe; nome comum)
61
Columbina picui (ave; rolinha-picui)
Didelphis albiventris (mamífero; gambá-de-orelha-branca)
Lutreolina crassicaudata (mamífero; cuíca-de-cauda-grossa)
Myocastor coypus (mamífero; ratão-do-banhado)
Parula pitiayumi (ave; mariquita)
Philodryas patagoniensis (réptil; parelheira)
Phrynops hilarii (réptil; cágado-de-barbelas)
Rhinocerophis alternatus (réptil; cruzeira)
Trachemys dorbigni (réptil; tigre-d'água)
Tupinambis merianae (réptil; teiú)
Total Espécies/Indivíduos

N° indivíduos
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
33/85

Os 288 indivíduos nativos registrados, incluindo 2 Leptodactylus latrans (rã-criola), pertencem a 67
táxons diferentes. Observa-se uma possível estabilização da curva de acumulação de espécies nativas
atropeladas, o que pode indicar a diminuição do registro de novas espécies atropeladas para as seguintes
campanhas (Figura 25).

Figura 25. Curva de acumulação de espécies nativas atropeladas por dia de amostragem.

Para as classes das aves, mamíferos e répteis foram obtidas as taxas de atropelamento dos indivíduos
nativos por lote (Figura 26). Ao comparar as taxas por classe para os lotes 2 e 3 se pode observar que as
aves tem a maior taxa de atropelamentos (0,044) seguido por mamíferos (0,039) e finalmente répteis
(0,036). Ao comparar as taxas por classes entre os lotes se observa que o lote 2 apresenta maior taxa de
atropelamentos para todas as classes. A maior taxa entre os lotes é para os mamíferos do lote 2 (0,061)
enquanto que a menor taxa é para os mamíferos do lote 3 (0,018).
Ao comparar as taxas de atropelamentos de aves répteis e mamíferos entre as estações do ano se pode
observar que as maiores taxas são para o grupo dos répteis nas estações de primavera e verão (0,075).
As aves registram maior taxa de atropelamento no verão (0,056). A taxa dos mamíferos foi a mais
homogênea entre as estações, embora sua maior taxa foi apresentada no inverno (Figura 27).
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Figura 26. Comparação de taxa de atropelamento entre espécies nativas de aves, répteis e mamíferos (lotes 2 e 3)..

Figura 27. Comparação de taxa de atropelamento entre classe de espécies nativas de aves, répteis e mamíferos entre
as estações do ano (lotes 2 e 3).

Ao analisar a representatividade de espécies nativas atropeladas para a classe dos mamíferos (32% do
total de espécies nativas atropeladas) se pode observar as 4 espécies com maior número de
atropelamentos que representam o 75% do total de indivíduos atropelados nesta classe (Figura 28). Para
os répteis (30%) 4 espécies representam 75 % dos atropelamentos (Figura 29), e para as aves (35%) 4
espécies representam 44% dos atropelamentos deste grupo (Figura 30).
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Figura 28. Representatividade de mamíferos nativos atropelados.

Figura 29. Representatividade de répteis nativos atropelados.
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Figura 30. Representatividade de aves nativas atropeladas.

Dentre as espécies com maior representatividade de atropelamentos de cada classe (Figura 28, Figura 29,
Figura 30 e Quadro 24), observa-se que os répteis, Helicops infrataeniatus (cobra-d’agua), Trachemys
dorbigni (tigre-d’agua), Phrynops hilarii (cágado-de-barbelas), Tupinambis merianae (Teiú) e o mamífero
Myocastor coypus (ratão-do-banhado) tem uma concentração de atropelamentos entre os quilômetros
51+000 – 58+000, trecho inserido na Várzea do Canal de São Gonçalo. No caso do mamífero
Cerdocyon thous (cachorro-do-mato) todos os registros são no lote 2, nas faixas dos quilômetros
36+000 – 37+000 (em torno do banhado do vinte e cinco) e 48+000 – 51+000 local de transição da
Várzea do Canal são Gonçalo e fragmentos florestais. Para Cavia sp. (preá) sobressaem-se 3 registros no
km 38 onde encontra-se um banhado conectado ao banhado do vinte e cinco. O Didelphis albiventris
(mamífero; gambá-de-orelha-branca), Guira guira (ave; anu-branco) e Vanellus chilensis (Quero-quero)
possuem seus registros de atropelamento distribuídos sem distinção aparente entre o lote 2 e lote 3.
Chrysomus ruficapillus (garibaldi) concentra o maior numero de registros no Lote 2, enquanto que
Zenaida auriculata (pomba-do-bando) concentra o maior numero de registros no lote 3, segmento que
apresenta maior grau de antropização e nucleações urbanas comparado ao lote 2.
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Quadro 24. Distribuição dos indivíduos nativos identificados com maior representatividade de atropelamento de cada
grupo por faixa de quilômetro dos lotes 2 e 3.
Classe-Espécie
Aves
Guira guira
Zenaida auriculata
Chrysomus ruficapillus
Vanellus chilensis
Mamíferos
Myocastor coypus
Didelphis albiventris
Cavia sp
Cerdocyon thous
Répteis
Trachemys dorbigni
Helicops infrataeniatus
Phrynops hilarii
Tupinambis merianae
Total geral

Classe-Espécie
Aves
Guira guira
Zenaida auriculata
Chrysomus ruficapillus
Vanellus chilensis
Mamíferos
Myocastor coypus
Didelphis albiventris
Cavia sp
Cerdocyon thous

09

12

1
3

1

1
2

1

1

1
1

2
1

13

Número de indivíduos atropelados por faixa de km (km 09- 35 lote 3, km 36 – 61 lote 2)
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10 11

3

1
1

2

32 33

34 35

1

1

1

1

1

1
1

1
1

2
1

1

3

1

2

2
2

1

2
1
1

2
0

3

0

2

5

4

3

36

37

38

39

Número de indivíduos atropelados por faixa de km (km 09- 35 lote 3, km 36 – 61 lote 2)
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1

0

1

1
1

1

3

0

1

0

1
1

2

3
2

1
1
2

2
1

2

2
1

2

4
1
1

1

1

1

1

1

3

1

0

58 59

60 61

1

1

1
2

1
1

1

1
2

1

5

2

1

1

0

1

1

1

2

1
3

1

1

0

1
1
5

5

2

4

1
1

7

5

5

1
1

1
1
1

Répteis
Trachemys dorbigni
Helicops infrataeniatus
Phrynops hilarii
Tupinambis merianae
Total geral

Total
44
11
4
6
2
78
30
13
8
8
65

2
1

1

1

1

1
2

2

1
2

1
2

1

1
4

4

4

1

2

6

2

6

2

7

3

3

2

6

3

7

1
3
1

3
9
3

1
2
4

12 20

15

4

1

1

1
2
6

2
1
6

4

1

16
19
12
4
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Ao comparar as taxas das espécies de aves mais atropeladas entre as estações do ano se observa que
Zenaida auriculata apresenta a maior taxa de atropelamentos durante o verão (0,011), enquanto que Guira
guira apresenta a maior taxa de atropelamento no outono (0,010), Chrysomus ruficapillus não apresentou
atropelamentos no verão, enquanto que Vanellus chilensis não apresenta atropelamentos na primavera
(Figura 31). Para os répteis a maior taxa é da Helicops infrataeniatus (0,030) durante o verão seguido da
Trachemys dorbigni durante a primavera (0,022), Tupinambis merianae não apresentou atropelamentos
durante o outono e no inverno não registrou atropelamento das espécies identificadas como
representativas de atropelamento (Figura 32). Para os mamíferos a maior taxa entre estações das
espécies mais atropeladas é encontrada na primavera com Myocastor coypus (0,017) seguido do
Didelphis albiventris com (0,015) no inverno, Cerdocyon thous não apresentou atropelamento no verão e
apresenta a menor taxa de atropelamentos na primavera (Figura 33).
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Figura 31. Comparação entre as taxas de atropelamento das espécies nativas de aves mais atropeladas entre as
estações do ano (lotes 2 e 3).

Figura 32. Comparação entre as taxas de atropelamento das espécies nativas de répteis mais atropelados entre as
estações do ano (lotes 2 e 3).
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Figura 33. Comparação entre as taxas de atropelamento das espécies nativas de mamíferos mais atropelados entre
as estações do ano (lotes 2 e 3).

A dinâmica de vida das espécies, períodos reprodutivos, uso de habitat, territorialidade, hábitos
alimentares, entre outros, pode influenciar a travessia (movimentação) dos animais sobre a rodovia.
Sendo assim, são apresentados a seguir aspectos sobre a biologia das espécies listadas como mais
representativas de atropelamentos na Br-116/392.
Anu-branco (Guira guira). É uma das aves mais comuns encontradas no Brasil. Apresenta o corpo
franzino, voo lerdo, baixo e desajeitado devido a sua cauda comprida e frouxa. Espécie sociável anda em
bandos desordenados com a existência de sentinelas os quais detectam a presença de potenciais
predadores. Possui hábito de nidificação comunal, gostam de tomar sol e banhar-se na poeira.
Essencialmente de alimentação carnívora. Forrageiam em grupos capturando suas presas diretamente no
solo, e alimentam-se de gafanhotos, aranhas, percevejos e miriápodes, lagartas, lagartixas, camundongos
e filhotes de outras aves, também pescam em águas rasas, comem frutas, bagas, coquinhos e sementes,
sobretudo na época seca quando há escassez de artrópodes. Espécie associada a ambientes abertos,
regiões campestres e arbustivas (campos e cerrados) (BELTON, 2004; NAROSKY et. al., 2010), também
são comumente encontrados em ambientes antropizados (SICKI 1997), povoados e lavouras. A
reprodução desta espécie ocorre geralmente na estação chuvosa, podendo nidificar até cinco vezes em
uma estação (MELO & MACEDO 1997). Podem se reproduzir aos pares ou em grupos de até treze
indivíduos. Os grupos são territoriais e constroem ninhos comunitários usados por ate sete fêmeas, onde
são postos 04 a 24 ovos. Tanto machos como fêmeas podem incubar os ovos como alimentar os
filhotes, no entanto se apresenta grande disputa entre os indivíduos, ejeção de ovos (ovicídio) dos ninhos
e infanticídio (e. g DAVIS 1940a; MACEDO & MELO 1999; CARIELLO et. al., 2002).
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Pomba (Zenaida auriculata). De acordo com Belton (2004), existem 13 espécies de pombos no Rio
Grande do Sul, e destas apenas 7 são comuns. Por serem abundantes figuram nas listas de aves
permitidas para caça. Ocorre das Antilhas à Terra do Fogo e descontinuamente em todo o Brasil, inclusive
no arquipélago de Fernando de Noronha (DES MURS, 1847). De acordo com Ranvaud et. al., (2001), é
abundante no estado do Rio grande do Sul, viaja em bandos comendo sementes, sementes germinadas,
grãos e frutas pequenas. Vive no campo limpo, cerrado, caatinga, campos de cultura e pastoreio, podendo
também ser observada em áreas urbanas (SICK, 1997). A espécie apresenta picos distintos de
reprodução anuais (fevereiro-maio e agosto-novembro) com repetições de ninhada no mesmo local
(MENEZES et. al., 1998). Murton et. al., (1974), Bucher & Orueta (1977), e Bucher (1990) especulam que
a reprodução de Z. auriculata é desencadeada por condições ambientais favoráveis, especialmente a
disponibilidade adequada de recursos alimentares específicos. Bucher (1990) também sugere a relação
entre uso da terra, fornecimento de alimentos a surtos populacionais de Z. auriculata.
Garibaldi (Angelaius ruficapillus). Ave amplamente distribuída na América do Sul. Segundo Belton (2004)
esta ave talvez seja a mais abundante no estado do Rio Grande do Sul. Encontra se em agrupamentos que
vão desde alguns indivíduos a milhares, habitam banhados e áreas próximas, e procuram seu alimento em
áreas onde a atividade da agricultura é desenvolvida, principalmente em lavouras de arroz e cereais.
Costumam pousar na estrada para comerem grãos caídos de caminhões transportadores o que facilita o
seu atropelamento. Protegido no Estado do Rio Grande do Sul até 1998, atualmente é considerado uma
praga de lavouras de arroz. Quanto a aspectos reprodutivos e de nidificação esta espécie se reproduz em
uma variedade de habitats naturais como em ambientes antrópicos rurais, se tem observado que
constroem seus ninhos em arrozais, isto quando as plantas começam a florescer, assim, o período
reprodutivo neste habitat é determinado pela data de semeadura. O tamanho da ninhada em média é de
2,5 ovos, e o tamanho da ninhada tende a diminuir afastando-se da água. A incubação dura em média 12
dias e a eclosão é assincrona.
Quero-quero, (Vanellus chilensis). Ave-símbolo do Rio Grande do Sul (lei estadual Nº 7.418, de 1° de
dezembro de 1980) ocorre da América Central até a Terra do Fogo e em todo o Brasil (SICK, 2001). Ave
típica de regiões campestres úmidas, margens de rios e de lagos (WALTERS, 1980) é uma das duas
espécies da família Charadriidae residentes no estado menos ligada a água, apesar de frequentar bordas
de açudes e banhados (BELTON, 2004). De acordo com Bencke (2009) os campos do sul do Brasil
abrigam espécies essencialmente campestres como o V. chilensis. Trata-se de uma ave gregária cujo
grupo varia em tamanho de acordo com o período anual (COSTA, 1985). Conforme Costa (1999) durante
o período não reprodutivo, os grupos variam de quatro a oitenta aves, formando agregações (semicolônias), e durante o período reprodutivo a espécie apresenta sistemas de acasalamento monogâmicos a
poligâmicos (WALTERS, 1980, 1990; WALTERS & WALTERS, 1980; BERG, 1993). Respostas defensivas
de Vanellus chilensis são mais freqüentes durante o período reprodutivo, proteção dos ovos e dos filhotes
(COSTA, 1985, 1994b; MYERS, 1978, ONIKI, 1986; WALTERS, 1982, 1980, 1990; ZUBERBHÜHLER,
1973). O acasalamento compreende na construção do ninho, cópula e a postura dos ovos que se estende
(período reprodutivo) de junho a janeiro (MILLÉO-COSTA, 1994). Nesta fase, a maioria dos quero-queros
já tem definida uma área territorial, permanecendo nela em grupos de dois ou três (dupla ou trio
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reprodutivo) (COSTA, 1999). Na primavera, a fêmea põe três ou quatro ovos e o casal defende
rigorosamente o território (BELTON, 2004). Quanto à territorialidade de Vanellus chilensis, este varia de
124 a 30 m, e área reprodutiva de 2,8 ha, podendo alcançar até 5,4 ha (GALLEGOS, 1984). V. chilensis
se alimenta preferencialmente de invertebrados aquáticos e peixes, além de artrópodes e de moluscos
terrestres.
Ratão-do-banhado (Myocastor coypus). Roedor semi-aquático grande e de corpo robusto nativo do Sul
do Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile (CABRERA & YEPES, 1940; CABRERA 1961).
Vivem ao longo de lagos, rios e ambientes brejosos, preferencialmente em água doce, no entanto também
são encontrados em água salobra. Desde o início de 1900, o Ratão-do-banhado foi introduzido em quase
todo o mundo, e hoje se encontra estabelecido nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Holanda,
Escandinávia, Alemanha, no Cáucaso, norte e central da Ásia, Japão, Oriente Médio e Leste África (VAN
DEN BRINK, 1968; CORBET, 1978; HALL, 1981; BAR-ILAN & MARDER 1983). De habito diurno e
crepuscular, são ótimos nadadores e de colonização rápida, ocupando habitats aquáticos vagos
adequados através de cursos de água doce; vivem em pequenos grupos (gregários) contendo 2-13 ou
mais indivíduos (EHRLICH, 1966; WARKENTIN, 1968; GOSLING, 1977) formando colônias com estrutura
social complexa (REIS et. al., 2009). Quando os machos jovens amadurecem, eles são afastados do
grupo pelo macho adulto residente (WARKENTIN, 1968; GOSLING, 1977). Machos jovens são muitas
vezes solitários. Em um estudo realizado sobre a biologia de Ratões-do-banhado em Luisiana nos Estados
Unidos, verificou-se que os padrões de atividade dos roedores alternam-se de acordo com a variação de
temperatura, ou seja, quando as temperaturas estavam abaixo de 28 °C as atividades diurnas eram
restritas principalmente para dormir e tomar sol. Temperaturas acima de 28 °C, alimentação e descanso
(BAROCH & HAFNER, 2002). Quanto a alimentação, apresentam apetite voraz, alimentam-se de uma
ampla variedade de plantas, incluindo folhas, caules, raízes e cascas (WARKENTIN, 1968; MURUA et al.,
1981). Também alimentam-se de gastrópodes e mexilhões. Um estudo mostrou que 40-60% da sua dieta
consistiu de monocotiledôneas aquáticos e 30-35% de consistiu monocotiledôneas terrestres (BORGNIA
et. al., 2000). Reproduzem-se durante todo ano, atingindo a maturidade sexual por volta dos seis meses.
Ao ano estes roedores podem ter duas ninhadas com dois a três filhotes, sendo o tempo de gestação de
128 a 138 dias. Jacarés, canídeos e felinos são os seus principais predadores. Um estudo mostrou que a
densidade é positivamente correlacionada com a disponibilidade de pastagens utilizadas para criação de
gado e negativamente correlacionada com locais perturbações humanas (GUICHON & CASSINI, 1999).
Gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris). Marsupial oportunista em conformidade com a
disponibilidade de alimentos. É encontrado em diversos tipos de ambientes, tendo como habitat
preferencial matas de galeria. Ocorre em regiões subtropicais e temperadas da América do Sul, bastante
comum no Rio Grande do Sul. Espécie com alto grau de sinantropia, demonstra boa adaptação a
ambientes modificados e/ou alterados pelo homem. Hábitos solitários e crepuscular, hábil escalador e
nadador. Alimenta-se de frutos, sementes folhas, insetos, caranguejos e pequenos vertebrados, também
podem predar serpentes, vertebrados mortos e aves domésticas. Apresentam importância ecológica como
reguladores de populações (SANTA CRUZ et. al., 2002), bem como dispersor efetivo de sementes de
plantas das quais consome os frutos (CÁCERES, 2002). De gestação rápida (duas semanas),
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reproduzem-se uma ou duas vezes ao ano e em cada período reprodutivo nascem de 04 a 14 filhotes. Os
filhotes desmamam em torno de 60 a 100 dias, atingindo a maturidade sexual aos nove meses (REIS et.
al., 2009).
Preá (Cavia sp). No Brasil são reconhecidas quatro espécies do gênero Cavia: Cavia aperea, C. fulgida, C.
magna e C. intermedia (CHEREM et. al., 1999). Para o Rio Grande do Sul são registradas duas espécies:
C. aperea e C. magna, esta última diferencia-se pelas patas traseiras mais compridas e dorso escuro
(GONZALES, 2001). Os representantes deste gênero são portadores de cauda vestigial, orelhas pequenas
e corpo longo, com membros curtos que lhes permite andar rente ao chão, passando sob a vegetação
rasteira; são de movimentos ágeis, capazes de correr com velocidade. São herbívoros, alimentando-se de
diferentes espécies de ervas. Habitam locais com vegetação arbustiva usando tuneis interconectados de
vegetação baixa e fechados, como capinzais, gravatais e capoeiras. Também são encontrados em bordas
de matas, próximos a cursos d’água e campos abertos. Abundantes em ambientes peridomiciliares rurais.
O gênero em questão é comumente encontrado na vegetação viária na região Sul do Brasil. Geralmente
vivem em grupos de cinco a dez indivíduos formando colônias com estrutura social complexa (REIS et.
al., 2009). Apresenta hábito diurno, principalmente nas primeiras horas da manhã e nas ultimas horas da
tarde. São importantes em muitos ecossistemas servindo de alimentação para espécies de mamíferos e
aves (SILVA, 1984), e como dispersores de sementes. A gestação é de 61 dias, com uma média de dois
filhotes por gestação e no máximo cinco, os nascimentos geralmente ocorrem entre setembro e abril,
apresentando em média duas ninhadas ao ano.
Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous). É amplamente distribuído na América do Sul (excluindo a bacia
Amazônica), desde o norte da Colômbia até o norte da Argentina. Sua distribuição ocorre de costas a
regiões montanhosas (até 3000 m). Esses canídeos normalmente habitam áreas abertas, campos e
cerrados. É um animal territorialista e pode ser observado em grupos compreendendo um casal
monógamo de adultos e 1-5 filhotes. É usualmente um caçador solitário e raramente caça em pares
(BRADY, 1979). A dieta onívora varia dependendo da estação e tipo de habitat, mas geralmente incluem
grandes proporções de frutos e pequenos mamíferos, mas também podem alimentar-se de artrópodes,
aves, répteis e anfíbios (BUENO & MOTTA, 2004; FACURE & MONTEIRO-FILHO, 1996; FACURE et al.,
2003; GATTI et al,. 2006a; GATTI et al., 2006; MONTGOMERY & LUBIN, 1978; PEDO et al., 2006; ROCHA
et al., 2008; VASCONCELLOS-NETO et al., 2009; VIEIRA & PORT, 2007).
Tigre-d’agua (Trachemys dorbigni). Tartaruga aquática onívora vive em zonas de pântanos, banhados,
lagos, riachos e rios, sendo uma das espécies mais abundantes da região sul do Brasil. Os padrões de
atividade dos quelônios em geral estão intimamente associados às condições climáticas, sendo que a
precipitação pluviométrica, temperatura do ar e água moldam o ritmo do comportamento das espécies,
delimitando períodos sazonais que fazem com que as espécies exibam diferentes períodos de atividade ao
longo do ano. O ritmo sazonal das espécies também está fortemente associado aos períodos reprodutivos
durante os quais os machos deslocam-se à procura das fêmeas e essas a procura de locais para
nidificação. O acasalamento parece estar restrito à água, embora ocasionalmente possa acasalar-se em
terra, junto às margens dos rios. As desovas ocorrem normalmente a partir da primeira quinzena de
outubro até a primeira quinzena de janeiro, predominantemente no turno da manhã. São depositados, em
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média, 12 ovos por ninho, podendo uma fêmea realizar até três desovas em uma estação reprodutiva
(KRAUSE et. al., 1982; BAGER et. al., 2007).
Cobra-d’água (Helicops infrataeniatus). Cobra de porte médio que ocorre no sul do Paraguai, nordeste da
Argentina, Uruguai e sul do Brasil (GIRAUDO, 2001). De hábitos principalmente aquáticos, sendo
abundante em águas lênticas e lóticas, bem como em áreas abertas (LEMA, 1994). Alimenta-se
especialmente de peixes e anfíbios (AGUIAR & DI-BERNARDO, 2004) e é extremamente abundante nas
áreas de ocorrência. A espécie forrageia em todos os estratos da coluna d’água, inclusive na superfície,
sendo bastante ativa durante o dia, diferente das demais espécies do gênero, que preferem forragear à
noite (AGUIAR & DI-BERNARDO, 2004). De acordo com Aguiar & Di-Bernardo (2005) o ciclo reprodutivo
é não contínuo. A atividade das serpentes está intimamente relacionada à reprodução. Durante o período
de acasalamento, corte e cópula, os machos encontram-se mais ativos a procura por fêmeas (DUVAL et.
al., 1992). No entanto, de acordo com Seigel & Ford (1987) fatores físicos, como a temperatura, a
umidade e o fotoperíodo podem modular a extensão reprodutiva das serpentes. A gestação geralmente
ocorre nas épocas mais quentes e úmidas (primavera/verão), e o aumento da temperatura ambiental leva
ao aumento do metabolismo das serpentes, favorecendo a gametogênese e o desenvolvimento dos
embriões (VINEGAR, 1974). O fotoperíodo também pode servir como estímulo para o desencadeamento
de processos comportamentais relacionados à reprodução (CREWS & GARRICK, 1980).
Cágado-de-barbelas (Phrynops hilarii). Habita riachos, lagos e brejos (ERNST & BARBOUR, 1989; LEMA
& FERREIRA, 1990). Nas áreas da planície costeira pode ser encontrada em ambientes semelhantes,
sendo os estudos de ecologia escassos para esta região (BAGER, 1997; BUJES, 1998). De acordo com
Freiberg (1967) esta espécie põe de 10 a 12 ovos esféricos e de casca dura, em covas não muito
profundas. Tortato (2007) observou em lagos e banhados do parque estadual da Serra do Tabuleiro (SC),
três oviposturas, duas no mês de março e uma em outubro; a primeira foi realizada as 10:00h em uma
mata arbustiva a 50m de um lago; a segunda às 11:00 h e foi feita em areia fina em uma área sem
vegetação a 39 m de distância da água; a terceira ovipostura foi observada em outubro, às 10:30h, sobre
grama em duna estável, a 62m da água. Em todas as posturas observadas as fêmeas estavam solitárias.
No mesmo estudo durante o mês de outubro (2005) foram encontrados ovos de P. hilarii a 14, 54 e 30 m
de distância da água (lago), respectivamente. Rosado & Bager (2003) registraram ninhos de P. hilarii a
uma distância média de 53 metros (min. 1,17 m; máx. 222,64 m; desvio-padrão = 41.45; n = 29) da
água em uma área próxima da Estação Ecológica do Taim (RS). Aparentemente, P. hilarii faz postura em
locais com areia exposta e/ou vegetação rasteira, acima do nível máximo dos lagos e na maioria dos
casos, relativamente longe da água (BAGER, 1997; Bujes,1998; Lema & Ferreira, 1990). Bujes (1998)
registrou predação de ovos por Tupinambis merianae, Procyon cancrivorus e Pseudalopex gymnocercus.
Teiú (Tupinambis marinae). Esta espécie e um dos maiores lagartos pan-americanos. Ocorrem em áreas
de mata, campos, junto a cursos d’água e áreas rochosas (QUINTELA et. al., 2009). De hábito diurno e
generalista alimentam-se de vegetais, insetos, moluscos, anfíbios, peixes, répteis, ovos, aves adultas,
roedores e frutas. De acordo com Quintela et. al. (2009) estes animais frequentam áreas antropizadas,
invadem galinheiros para comer pintos e aves. Põem de 12 a 24 ovos, a postura ocorre em novembro e
os nascimentos em janeiro.
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Registro Fotográfico

Foto 415. Cágado de barbela (Phrynops hilarii; L3, km
26+050, 12/04/12).

Foto 416. Tatu-peludo (Euphractus sexcintus; L2, 47+128,
30/05/12).

Foto 417. Alegrinho (Serpophaga subcritata ; L2, km
49+000, 30/05/12).

Foto 418. Mariquita (Parula pitiayumi; L2, km 61+120
28/05/12).

Foto 419. Cuíca-de-cauda-grossa (Lutreolina crassicaudata;
L2, km 38+175, 28/05/12).

Foto 420. Quem-te-vestiu (Poospiza nigrorufa; L2, km
45+420 16/07/12).
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Foto 421. Cachorro-do-campo (Lycalopex gymnocercus; L2,
58+360, 16/07/12).

Foto 422. Gato-do-mato-grande (Leopardus geoffroyi; L2,
59+120, 16/07/12).

Foto 423. Anu branco (Guira guira ; L3, km 17+785,
16/07/12).

Foto 424. Cobra de água (Helicops infrataeniatus; L2, km
54+100, 13/02/2012)

Foto 425. João-teneném (Synallaxis spixi; L3, 9+250,
13/02/12).

Foto 426. Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris; L2,
49+700, 14/02/12).

Foto 427. Furão (Galictis cuja; L3, km 22+640,
15/02/12).

Foto 428. Gambá-de-orelha-branca (Didelphis albivrentris;
L3, km 15+240, 09/04/12).
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Foto 429. João-de-barro (Furnarius rufus; L2, km
47+580, 10/04/12).

Foto 430. Cruzeira (Rhinocerophis alternatus; L2, km
61+880 11/04/12).

Foto 431. Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous; L2, km
49+640, 13/04/12).

Foto 432. Camudongo (Mus musculus; L2, km 55+840,
13/02/12).

Foto 433. Quero-quero (Vanellus chilensis ; L2, km
51+800, 13/04/12).

Foto 434. Tigre d’água (Trachemys dorbigni; L2, km
52+000, 14/02/2012)
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6.2

Programa de Monitoramento de Fauna - Espécies Bioindicadoras

O Programa de Monitoramento de Fauna – Espécies Bioindicadoras atende a condição específica 2.13.17
da LP nº 224/2005, a fim de verificar possíveis alterações bióticas em função da implantação das obras,
sendo o objetivo geral do programa (PBA) identificar alterações nos efetivos populacionais e nos padrões
de uso do espaço por parte dos grupos propostos. Os objetivos específicos do programa são (i) propor
medidas de manejo, incluindo procedimentos operacionais do empreendimento, com base nos achados
identificados e (ii) identificar áreas consideradas prioritárias para a conservação da fauna local.
As atividades do programa esta dividido em quatro etapas (implantação, obtenção de dados pré-impactos,
obtenção de dados na instalação da obra e obtenção de dados no período de operação). As atividades
desenvolvidas por esta supervisão ambiental e por tanto os resultados apresentados correspondem à
etapa de obtenção de dados na instalação da obra, concomitante ao início das obras, e é o
monitoramento propriamente dito para a obtenção de dados descritivos das populações e comunidades
durante este período.
Esta supervisão ambiental desenvolveu o Projeto Metodológico para delinear o desenho amostral,
metodologias e grupos a monitorar durante a etapa de instalação da obra (Anexo 3). Sendo assim os
objetivos do projeto Metodológico os seguintes:


Determinar o efeito da rodovia na composição e riqueza da assembléia de mamíferos de médio e
grande porte no entorno da BR-116/392 durante e após a instalação da duplicação;



Determinar o efeito da rodovia na composição, riqueza e abundância dos Répteis no entorno da
BR-116/392 durante e após a instalação da duplicação;



Determinar o efeito da rodovia na composição, riqueza e abundância de Anfíbios no entorno da
BR-116/392 durante e após a instalação da duplicação;



Mapear e caracterizar a área de ocorrência e distribuição das espécies da família Rivulidae, na
área de entorno da BR–116/392 e monitorar as populações das espécies da família Rivulidae
quanto à abundância, proporção sexual, e recrutamento nas áreas de influência da BR-116/392.

A equipe do Programa de Monitoramento de Fauna – Espécies Bioindicadores, é integrada por
profissionais das áreas da biologia e ecologia, que por sua vez foram parte da equipe de Gestão e
Supervisão Ambiental da duplicação da BR-116/392. O responsável técnico do projeto é formado em
biologia com cursos de mestrado em manejo da biodiversidade e doutorado em oceanografia,
especializado em ictiologia.
Quadro 25. Dados profissionais da equipe do Programa de Monitoramento de Fauna – Espécies Bioindicadoras.
Nome
Marcelo D. de Mattos Burns
Guillermo Dávila Orozco
Fabio Azolin Dutra
Débora Marques
Kleisson da Silva Sousa

Perfil profissional
Biólogo e Ecólogo
Auxiliar
Ecólogo
Ecóloga
Ecólogo
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6.2.1

Atividades Desenvolvidas

6.2.2

Acompanhamento Pós-translocação de Substrato das Áreas Úmidas Temporárias Habitadas por
Peixes Anuais (Rivulidae) na Área da BR-392.

Durante o semestre foram desenvolvidas duas atividades: i) alocação de substrato dos charcos
temporários e ii) acompanhamento das obras de duplicação da BR-392 no trecho onde foi desenvolvida a
alocação (km 44+400 ao km 45+500), visando garantir o mínimo impacto a esta medida mitigadora
complementar.
Fevereiro
Seguindo a proposta complementar do Relatório Final-Resgate de Peixes Anuais, foi realizada a alocação
dos substratos dos charcos temporários (Charcos#01, #02 e #03). No ponto Charco#01, foram
retirados 247 m2 de substrato, distribuídos em três parcelas de respectivamente 79 m2, 86 m2 e 82 m2 . No
ponto Charco#02 foram retirados 189 m2 de substrato distribuídos em uma única parcela. No Charco#03
foi retirado um total de 89 m2 de substrato, também distribuído em uma única parcela.
Os substratos dos charcos temporários foram alocados para áreas adjacentes, entre a faixa de domínio e
o off-set da área a ser duplicada com o auxílio de uma escavadeira hidráulica (Foto 435 e Foto 436). As
áreas de alocação em questão foram previamente elencadas e preparadas para receberem os substratos,
conforme proposto no Relatório Especial de Resgate de Peixes Anuais.

Foto 435. Detalhe do processo de retirada de substrato
com a utilização de escavadeira hidráulica (L2; km
45+040; Charco#2; 07/02/2012).

Foto 436. Detalhe da alocação do substrato para terreno
adjacente entre a faixa de domínio e off-set da área a ser
duplicada (L2; km 45+040; Charco#2; 07/02/2012).

Após o processo de translocação dos substratos foram demarcadas as áreas com estacas e fita zebrada,
sendo reforçado o estaqueamento quando necessário durante todo o período, como também substituída à
fita zebrada, facilitando assim a identificação e a proteção das áreas.
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Março
Foram erguidas barreiras de contenção com solos moles (hidromórficos) para proteger eventuais
carreamentos de material arenoso sobre as parcelas dos substratos alocados (Foto 437), sendo a
contenção estabelecida de acordo com a conformação do platô da nova pista de rodagem (Foto 438).

Foto 437. Vista das barreiras de contenção construídas entre
o substrato alocado e a pista de rodagem (L2; km 44+400;
Charco#01; 05/03/2012).

Foto 438. Constituição do greide da nova pista junto ao
erguimento da contenção. Nota-se o barramento de proteção
erguido sob a linha de off- set para proteção dos substratos
alocados (L2; km 45+000; 12/03/2012).

Em virtude da instalação do bueiro previsto para o km 44+354 (Foto 439), foi eliminado
aproximadamente 4,0 m² do substrato alocado do Charco#01 para constituir um dreno de desvio e
ergueu-se uma taipa de contenção com solos moles, tendo em vista a proteção do substrato alocado
contra assoreamento e drenagem (Foto 440 e Foto 441). Também foram erguidas barreiras de contenção
junto aos bueiros do Charco #03 (km 45+380 e do acesso ao Corredor da Colônia; Foto 442).

Foto 439. Berço para o assentamento do bueiro instalado
junto ao substrato alocado do Charco#01 (L2; km 44+400;
09/03/2012).

Foto 440. Constituição do dreno de desvio e erguimento da
taipa contenção do Charco#01 (L2; km 44+400;
23/03/2012).
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Foto 441. Em vermelho área onde foi removido
aproximadamente 4 m2 de substrato alocado do Charco#1,
em função da construção das alas do bueiro de drenagem
(L2; km 44+400; 11/04/2012)

Foto 442. Em vermelho locais onde foram erguidas barreiras
de contenção. Cabeceiras dos bueiros do substrato alocado
do Charco#3 (L2; km 44+400; 11/04/2012).

Durante a segunda quinzena do mesmo mês constatou-se a efetiva instalação de vegetação típica de
banhado sobre os substratos alocados, bem como a maior retenção de umidade. Neste período foram
registrados três dias de maior precipitação, o que acumulou mais de 70% do total de chuva registrada
para o mês, 59,9mm.
Abril
Neste mês deu-se início a conformação das barreiras de contenção (taludes) para o recebimento das
leivas como cobertura vegetal (Foto 443). Durante o acompanhamento das atrividades foi encontrada uma
perereca (Dendropsophus cf. sanborni) da família Hylidae sobre o substrato alocado do Charco#01 (Foto
444), um indicativo da qualidade do habitat em constituição e de suas condições ecológicas.

Foto 443. Taludes conformados a partir das barreiras de
contenção para o recebimento das leivas (L2; km 44+400;
Charco#01; 25/05/2012).

Foto 444. Anuro encontrado sobre o substrato alocado do
Charco#01 (L2; km 44+400; 10/04/2012).

Maio
Foi conferida a estabilidade hídrica da porção do substrato alocado do Charco #03, como também se
constatou a presença de macrofitas aquáticas como o pinheirinho d’água (Myriophyllum aquaticum) e a
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sagitária (Sagittaria montevidensis) (Foto 445). Neste mesmo período as parcelas dos substratos
alocados dos Charcos#01 e #02 encontravam-se com retenção de umidade entre os torrões de solo e a
vegetação herbácea mista (higrófila) apresentava-se verde amarelada (Foto 446), diferente da vegetação
encontrada nos terrenos adjacentes.

Foto 445. A) Pinheirinho d’água (Myriophyllum aquaticum) e
B) Sagitária (Sagittaria montevidensis) presentes no
Charco#03, (L2; km 45+400; 25/05/2012).

Foto 446. Substrato alocado com retenção de umidade entre
torrões e com vegetação higrófila verde amarelada (L2; km
45+040; Charco#02;11/05/2012).

Junho
Concluiu-se a conformação e a revegetação das barreiras de contenção (taludes) do segmento onde
encontram-se os substratos alocados (Foto 447). Neste mesmo período foi aberta a contenção erguida
junto às alas do bueiro do km 45+380 (Charco#03) como também removida a contenção do bueiro do
acesso ao Corredor da Colônia.
Após a chuva ocorrida no dia 29, o que acumulou 35,2 mm de chuva precipitada (Embrapa – Clima
Temperado) constatou-se o encharcamento das porções dos substratos do Charco#01 e #02 e a
elevação do nível d’água do Charco#03 (Foto 448, Foto 449 e Foto 450).

Foto 447. Talude conformado e revegetado mediante
disposição de leivas (L2; km 44+400; Charco#01;
22/06/2012).

Foto 448. Charco#01 após a chuva ocorrida no dia 29 de
junho (L2; km 44+400; 02/07/2012).

201 | Pelotas RS | Agosto | 2012

Relatório Semestral de Meio Ambiente N° 03 – Fevereiro a Julho de 2012

Foto 449. Parcela do substrato alocado do Charco#02 após
a chuva ocorrida no dia 29 de junho (L2; km 45+040;
02/07/2012).

Foto 450. Elevação do nível da água do corpo hídrico
conformado no Charco#03 após a chuva ocorrida no dia 29
de junho (L2; km 45+400; 02/07/2012).

Julho
Neste mês observou-se que o corpo hídrico do Charco#03 (que estendesse ao terreno adjacente)
permaneceu com água acumulada após a abertura dos barramentos dos bueiros (km 45+380 e do
acesso ao Corredor da Colônia; Foto 450). Também se constatou que as parcelas dos substratos
alocados dos Charcos#01 e #02 permaneceram com água (Foto 448 e Foto 449), condição esperada
para o hidroperíodo.
No dia 17 de julho mediu-se a lamina d’água dos charcos, especificamente nas áreas de alocação dos
subtratos. Os Charcos #1 e #2 apresentaram de 20 a 25 cm de profundidade e Charco #03 40 a 50 cm.
Estas variações de profundidade são devido aos sulcos conformados entre os substratos póstranslocação.
Constatou-se que as três parcelas de subtrato alocado do Charco#01 estão inseridas em um charco
único o qual estendesse à propriedade adjacente (Foto 448), além de apresentar conectividade com
outros charcos por meio de valas e dutos de drenagem. Enquanto que o corpo de água do Charco#02
encontra-se restrito exclusivamente à parcela do subtrato alocado e isolado de outras zonas úmidas (Foto
449). A parcela do substrato alocado do Charco #03 apresenta-se em condições similares ao
Charco#01, já que o corpo de água estendesse fora das parcelas e faixa de domínio, além de estar
hidrologicamente conectado com os charcos adjacentes através de vasos comunicantes (Foto 450).
O encharcamento das parcelas dos substratos alocados e baixas temperaturas, condição constatada entre
os meses de junho e julho, pode ter despertado os ovos dos peixes anuais. Sendo assim é indispensável a
emissão da licença para captura de peixes necessária para dar seguimento às atividades de mapeamento
e monitoramento deste grupo (Conforme PBA, LI, Projeto de Resgate de Peixes, Projeto Metodológico de
Monitoramento de Fauna e Relatório Final de Resgate de Peixes).
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6.2.3

Monitoramento de Bioindicadores

As atividades relacionadas ao monitoramento dos peixes anuais no contexto do programa bioindicadores
encontra-se condicionada a emissão da licença de captura de fauna pelo IBAMA.
Os resultados do monitoramento de mamíferos de médio e grande porte, anfíbios, répteis e aves são
obtidos mediante técnicas que não requerem a captura e coleta de indivíduos. O monitoramento com
técnicas de captura será realizado somente quando a licença para captura de fauna seja emitida pelo
IBAMA para este programa ambiental.
Durante o semestre foram desenvolvidas 4 amostragens de mamíferos de médio e grande porte, répteis e
anfíbios que correspondem ao 5°, 6° e 7° Relatório Especial. As amostragens foram desenvolvidas nos
períodos listados no quadro abaixo (Quadro 26). Neste semestre deu se início ao monitoramento das
aves, totalizando duas amostragens (7ª e 8ª) correspondentes ao 6° e 7° Relatório Especial.
Quadro 26. Calendário de amostragens desenvolvidas.
Ano

2011

2012

Mês
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Janeiro
Fevereiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

Campanhas do Programa de Monitoramento de Fauna- Espécies Bioindicadoras
Dias
Estação
Amostragem
N° Relatório Especial (Campanha)
30 - 12

Outono

Campanha Piloto

1° Relatório Especial

18 - 29

Inverno

1ª Amostragem

2° Relatório Especial

29 - 9

Inverno

2ª Amostragem

17 - 24

Primavera

3ª Amostragem

28 - 9

Primavera

4ª Amostragem

16 - 27
---------

Verão
Verão

5ª Amostragem

27 - 12

Verão

6ª Amostragem

16 - 27

Outono

7ª Amostragem

04 - 29

Outono

8ª Amostragem

3° Relatório Especial

4° Relatório Especial

5° Relatório Especial

6° Relatório Especial

7° Relatório Especial

As amostragens foram desenvolvidas entre as unidades ambientais (UA’s): Várzea do Canal São Gonçalo
(VCSG), Paleovales (Banhado do Vinte-e-Cinco e da Mulata) e Marismas, todas representando o conjunto
de áreas úmidas características da região de entorno da BR-392, consideradas neste documento como as
diferentes unidades amostrais (Foto 451, Foto 452, Foto 453 e Foto 454). 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 (STEPHEN et al., 2000; LAURENCE et al., 2007).
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6.2.4

Foto 451. Mata paludosa.

Foto 452. Banhado.

Foto 453. Dunas, vegetação herbácea arbustiva.

Foto 454. Marisamas

Técnicas Utilizadas Para Mamíferos, Anfíbios, Répteis e Aves

De forma geral, para os mamíferos de médio e grande porte foram utilizadas técnicas de amostragem por
transectos de rastros e armadilhas fotográficas (Foto 455). Para os anfíbios foram utilizadas técnicas
auditivas e de visualização (Foto 456). Para os répteis o registro foi realizado mediante a visualização
(Foto 457) e para a amostragem das aves foram realizados transectos lineares com registros visual e
auditivo. Para realização das transecções, para os mamíferos de médio e grande porte, anfíbios e répteis
foram utilizadas estradas secundárias, no entorno da BR-392. Já as armadilhas fotográficas foram
instaladas em áreas de mata. E para a realização das transecções para aves foram utilizados ambientes
abertos (áreas úmidas e campestres) preferencialmente homogêneos (Foto 458).
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Foto 455. Instalação e preparação das armadilhas
fotográficas.

Foto 456. Métodos auditivo e visual empregados durante as
amostragens dos anfíbios.

Foto 457. Procura ativa de répteis.

Foto 458. Realização de transecção linear para a amostragem
das aves.

Mamíferos de médio e grande porte
O levantamento de mamíferos de médio e grande porte foi realizado com auxílio de três técnicas de
amostragem não invasivas: transectos de rastros, armadilhas fotográficas e registros ocasionais. Em cada
campanha as amostragens foram realizadas consecutivamente por UA: VCSG, Paleovales e Marismas. A
nomenclatura taxonômica utilizada segue Wilson & Reeder (2005) e os respectivos nomes populares
estão listados conforme Silva (1994).
Somando as 8 amostragens foram realizadas 288 transecções lineares a procura de rastros (pegadas,
odor e fezes) que indicassem a presença das espécies em determinadas distâncias da BR-392. Os
transectos foram realizados em estradas de chão (areia) que possuem conexão com a BR-392, com
intuito de encontrar impressão de pegadas e vestígios. Os transectos possuíam o comprimento de 500
metros e espaçamento mínimo de 1000 metros entre eles, sendo realizados próximos ou junto a BR-392
(0 a 500 metros da BR-392) e estenderam-se para trechos mais distantes (500 a 2000 metros, 2000 a
4000 metros e mais de 4000 metros). Os transectos foram feitos em estradas perpendiculares à BR-392
(lotes 2 e 3), totalizando 9 estradas, três por unidade ambiental. Cada estrada continha 3 transeções (0 a
500, 500-200 e 2000 a 4000), sendo que uma estrada de cada unidade ambiental possuía mais 3
transeções acima dos 4000 m. Os registros duvidosos foram classificados até o nível de precisão
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possível. O receptor de navegação portátil (GPS - Global Positioning System) foi utilizado para estabelecer
o tamanho dos transectos e o espaçamento. Os vestígios foram reconhecidos conforme Becker &
Dalponte (1999), Oliveira & Cassaro (2005) e Borges & Tomas (2008).
Foram instaladas 209 vezes as armadilhas fotográficas (Bushell-Trophy Cam) durante oito amostragens,
permanecendo 72 horas em campo. Na unidade de amostragem Marismas não foi possível instalar as
armadilhas fotográficas durante as três primeiras amostragens em função da proximidade do perímetro
urbano do município de Rio Grande, sendo inicialmente levantados pontos seguros para diminuir as
chances de furto dos equipamentos. O espaçamento mínimo do equipamento foi de 1000 metros para
evitar dependência de dados (Hubert 1984). O equipamento foi disposto arbitrariamente em diversos
ambientes, como: mata palustre, mata arenosa, mato de Eucalyptus sp., vegetação arbórea-arbustiva
viária e banhados. A instalação das câmeras segue as áreas próximas (< 500 metros) e distantes (> 500
metros) a BR-392, a primeira são locais de domínio direto da BR-392 normalmente com vegetação viária
arbóreo-arbustiva e algumas matas (paludosa e arenosa) e banhados, que são fragmentados pela rodovia,
já a segunda são locais mais conservados e distante da BR-392 como áreas de formação arbórea
localizadas nas bordas de banhados.
Informações adicionais obtidas fora das transecções e armadilhas fotográficas complementaram a lista de
espécies. Entre elas estão os vestígios (fezes, odor característico, pegadas), carcaças de animais mortos
em campo, atropelados na rodovia e observação direta.
Anfíbios
Foi utilizado o método de busca ativa, através da procura visual e auditiva por exemplares da anfibiofauna
(HEYER et al., 1994), quando os perímetros de cada ambiente foram percorridos em busca das espécies
em atividade. Para adquirir melhores eficiências dos resultados, os métodos utilizados, foram realizados
conjuntamente durante a noite. Para a identificação das espécies utilizou-se literatura especializada
(LEMA, 2002; ACHAVAL & OLMOS, 2003; FROST, 2011).
Em cada unidade ambiental foram escolhidas três estradas vicinais (A, B e C) perpendiculares à rodovia
para a seleção das parcelas de amostragen em um gradiente longitudinal. Em cada estrada,
estabelecemos três parcelas espaçadas em no mínimo 200 metros uma da outra, nas quais cada parcela
constituiu de três pontos de observações e escutas, totalizando nove parcelas e vinte sete pontos em cada
Unidade Ambiental. Cada ponto de observação e escuta foi desenvolvida em um raio de 50 metros por um
tempo de 20 minutos, totalizando 1 hora por parcela. As observações naturalísticas deram início ao
entardecer estendendo-se até 01h00min (desconsiderando o horário de verão).
Nas amostragens com vocalizações, foi utilizado um índice de intensidade, em que se estabeleceram
classes para o número de indivíduos de cada espécie que vocalizava, sendo: (0) nenhum indivíduo da
espécie vocalizando; (1) vocalizações esparsas, sem sobreposição e número de indivíduos estimável
entre 1 e 10; (2) vocalizações se sobrepostas, mas com possibilidade de individualização, e número de
indivíduos estimável entre 11-35; (3) formação de coro em que as vocalizações individuais são
indistinguíveis e não se pode estimar o número de indivíduos (> 35) (CROUCH & PATON, 2002). Nos
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encontros ocasionais (SAWAYA et al., 2008), consideraram-se as espécies encontradas pelo observador
fora do período de amostragem ou por terceiros. Os dados obtidos para este método de amostragem não
foram considerados para efeito de análises estatísticas. As nomenclaturas taxonômicas das espécies
estão de acordo com Frost (2011) e Segalla et al. (2012).
Répteis
A coleta de dados foi conduzida através de dois métodos de amostragem: Procura limitada por tempo
(CAMPBELL & CHRISTMAN, 1982; ZANELLA & CECHIN, 2006) e encontros ocasionais (SAWAYA et al.,
2008). Para a identificação das espécies foi utilizada literatura especializada (LEMA, 2002; ACHAVAL &
OLMOS, 2003). A delimitação taxonômica aqui apresentada está de acordo com a Sociedade Brasileira de
Herpetologia - Brazilian reptiles – List of species (BÉRNILS & COSTA, 2011).
A procura limitada por tempo consistiu na amostragem ativa dos répteis, em nove estradas adjacentes à
BR – 392 (três estradas em cada unidade ambiental), compreendendo um gradiente longitudinal a partir
da faixa de domínio da rodovia. Assim, foram distribuídas quatro parcelas de 100 x 90 m (0,9 ha) em
cada estrada, distantes 500 m entre si, resultando em 36 parcelas. Foram realizadas inspeções nos
principais microambientes de ocorrência potencial de répteis, entre eles: serrapilheira, debaixo de troncos
caídos e pedras, em buracos no chão e em árvores, em diversos estratos da vegetação, cupinzeiros,
ambientes aquáticos, entre outros. O esforço amostral foi igualmente aplicado entre as parcelas, e
totalizou 342 horas/observador. Para esse método, a amostragem foi realizada no período de maior
insolação, aproximadamente, entre 09 e 17h. Nos encontros ocasionais, foram consideradas as espécies
encontradas pelo observador fora do período de amostragem ou por terceiros.
Aves
Para a amostragem das aves foram realizados transectos lineares em ambientes abertos (áreas úmidas e
campestres existentes entre as UA’s (VCSG, Paleovales e Marismas). Foram realizados 15 transectos por
classe de distancia/unidade ambiental, totalizando 135 trasecções. Cada transecto correspondeu a 100
metros de comprimento, separado um do outro por 100 metros. As trasecções lineares foram distribuídas
em gradientes de distancia da rodovia situados entre 0 e 120 metros, 500 e 700 m e > a 1,5 km da
rodovia.
Em cada transecto foram registradas as aves que usam o ambiente até 60 m de cada lado (formando uma
área efetiva de levantamento de 120m x 100m). A identificação e contabilização dos indivíduos foi feita
através de registro visual e auditivo mediante busca sistemática ao longo da área (Parker & Carr, 1992).
Complementarmente foram registradas as espécies encontradas fora dos transectos e entre eles, sendo
estes dados agrupados como registros ocasionais. Para auxilio na identificação de indivíduos foi utilizado
binóculo 12 X 50, e guias de identificação (BELTON, 1994). Para marcação dos pontos de registros das
aves, bem como a localização dos transectos foi utilizado um GPS (Garmin série GPSMAP 78).
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6.2.5

Analises de dados

Para o grupo das aves não forma feitas análises estatísticas, pois foram realizadas apenas duas
amostragens. No entanto, foram feitas descrições da riqueza de espécies entre as unidades ambientais, e
com base nas riquezas acumuladas elaboraram-se gráficos de acumulação de espécies por transectos
realizados e outro por unidade ambiental. Também se registrou a abundância das espécies entre as
unidades ambientais e campanhas (amostragens) realizadas, bem como entre as classes de distâncias
estabelecidas.
Para os grupos dos mamíferos, répteis e anfíbios foram feitas análises descritivas e análises estatísticas
para avaliação da riqueza e abundância. Os dados obtidos na campanha piloto e os registros ocasionais
não foram considerados para as análises apresentadas no presente relatório, que abrange resultados de
oito amostragens realizadas entre maio de 2011 a junho de 2012.
Para mamíferos de médio e grande porte, os dados obtidos através dos transectos de rastros foram
organizados pela presença ou ausência de cada espécie em cada unidade amostral. Para o mesmo grupo,
as informações obtidas através das armadilhas fotográficas foram organizadas pela presença ou ausência
a cada 24 horas amostradas (unidade amostral). Para ambos amostradores calculou-se a frequência
, onde "n" é o número de unidades amostrais
absoluta (FA) para cada espécie (i), sendo:
que está presente determinada espécie (i) e "N" é o número total de unidades amostrais analisadas.
Foram realizadas análises estatísticas multivariadas para investigar e descrever padrões de riqueza,
abundância e composição das espécies por grupo de estudo (mamíferos de médio e grande porte,
anfíbios e répteis).
A avaliação da riqueza das espécies entre as unidades ambientais por tipo de amostrador foi obtida
através de estimadores não paramétricos. Para répteis utilizaram-se três estimadores de riqueza: Chao 2,
Jacknife 1 e Jacknife 2, para mamíferos e anfíbios foram utilizados Chao 2 e Jacknife 2 (COLWELLl &
CODDINGTON 1994). Para determinação do desvio padrão, foram geradas replicações através do
estimador Bootstrap.
Para o grupo dos mamíferos verificou-se o agrupamento das assembléias entre áreas próximas (< 500
metros) e distantes (> 500 metros) a BR-392 através da analise de cluster, sendo construído um
dendograma sobre a matriz de distância de similaridade em Corda empregando o método agrupamento
grupo pareado.
Para identificar a composição, riqueza e abundância dos espécimes da anfibiofauna em relação a
distância da rodovia BR-392, foram estabelecidas três classes de distância conforme segue: 0-500m,
500-1000m e >1000m, tanto para a técnica visual como auditiva. Para os répteis as distâncias
estabebelcidas foram: 500m, 500–1000m, 1000–1500m, >1500m. E para os mamíferos estabebeceu-se
classes de distância de acordo com o tipo de amostrador, 0-500m, 500-2000m, 2000-4000m e >4000m
para transectos de rastros e 0-500m e >500m para as armadilhas fotográficas. Já para as aves foram
estabelecidas três classes de distancia 0-120m, 500-700m e >1500m.
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Para diferenciar a composição de espécies de mamíferos, répteis e anfíbios entre as Unidades Ambientais
(UA’s) e entre as classes de distância da rodovia, foram realizadas Análises de Variância NãoParamétricas (NPMANOVA - ANDERSON 2001), com 10.000 permutações.
Para verificação da distribuição e variações das espécies foram aplicadas analises multivariadas
propostas por Legendre & Legendre (1998) sobre o conjunto de dados obtidos, sendo análises de
ordenação dos componentes principais (PCA) realizada para mamíferos, e análises de correspondência
(CA) para répteis e anfíbios. Os fatores utilizados nas analises foram as UA’s, Parcelas de Distância e
Estações do Ano. Todos os cálculos foram executados por meio do pacote estatístico PAST, com nível de
significância de 0.05 (Hammer 2009).
6.2.6

Resultados

Mamíferos de médio e grande porte
Ao total foram registradas 14 espécies, qual duas são classificadas como Vulneráveis a extinção no Rio
Grande do Sul (Fontana et al. 2003), e um táxon é categorizado como Quase Ameaçado globalmente
(IUCN, 2012). Nenhum táxon esta presente na lista vermelha do Brasil (Machado et al. 2008). Do total de
espécies registradas 85.7% foram encontradas nas três áreas. Lepus europaeus e Sus scrofa são
espécies exóticas que vivem em condição silvestre (Tabela 1).
Tabela 1- Lista dos mamíferos de médio e grande porte entre as Unidades Ambientais por método utilizado.
Família /Espécie

Nome Popular

Didelphidae
Didelphis albiventris
Gambá-de-orelha-branca
Dasypodidae
Dasypus novemcinctus
Tatu-galinha
Euphractus sexcinctus
Tatu-peludo
Leporidae
Lepus sp.
Lebre
Felidae
Leopardus geoffroyi
Gato-do-mato-grande
Canidae
Lycalopex gymnocercus
Graxain-do-campo
Cerdocyon thous
Graxain-do-mato
Mustelidae
Galictis cuja
Furão
Lontra longicaudis
Lontra
Mephetidae
Conepatus chinga
Zorrilho
Procyonidae
Procyon cancrivorus
Mão-pelada
Suidae
Sus scrofa
Java-porco
Caviidae
Hydrochoerus hydrochaeris Capivara
Myocastoridae
Myocastor coypus
Ratão-do-banhado
Total de espécies

VCSG
Paleovales
Marismas
TR AF RO TR AF RO TR AF 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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

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

X
X

Status de Ameaça
RS
BRA
GL

VU

QA

VU

DD

X

X

X

X

X

X

X

X
X

13
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Acrônimos: AF - armadilhas fotográficas, TR - transectos de rastros; RO - registros ocasionais. Unidades ambientais: VCSG Várzea do Canal São Gonçalo, P - Paleovales, M - Marismas. Níveis de ameaça: GL- ameaçada em nível global (IUCN 2012), BRA
- ameaçada no Brasil (Machado et al. 2008), RS - ameaçada no Rio Grande do Sul (Fontana et al. 2003). Categorias de ameaça
das espécies: QA - Quase Ameaçada, VU - Vulnerável, DD - Deficiente em Dados.

A riqueza em espécie calculada para todas as UA’s com ambos estimadores e métodos foram similares,
mas o estimador Jacknife segunda ordem apresentou valores maiores. Conforme os resultados de ambos
estimadores obtidos por meio das armadilhas fotográficas a Unidade Ambiental Paleovales apresentou
levemente maior riqueza, o Marismas com menor esforço amostral exibiu menor riqueza. A VCSG possui
maior riqueza por meio do método transectos de rastros (Tabela 2).
Tabela 2 - Estimadores de riqueza para os mamíferos de médio e grande entre junho de 2011 a junho de 2012. DP,
desvio padrão.
Chao 2
Estimativa

UA’s
VCSG
Trasectos de rastros
Armadilhas fotográficas
Paleovales
Trasectos de rastros
Armadilhas fotográficas

DP±

Jacknife 2
Estimativa

DP±

Esforço despendido

12.4
9.7

1.2
0.6

13.4
10.1

2.5
1.8

48.000 metros
5.760 horas

9.4
10.5

2.4
1.4

11.0
11.6

3.4
2.7

48.000 metros
5.688 horas

11.7
8.5

1.5
2.4

12.7
10.2

3.1
3.3

48.000 metros
3.600 horas

12.998
9.7

0.1
0.6

12.9
10.2

0.617
1.7

144.000 metros
15.048 horas

Marismas
Trasectos de rastros
Armadilhas fotográficas
Total
Transecto de rastros
Armadilhas fotográficas

Poucos vestígios foram encontrados em transectos realizados próximo a BR-392 (0-500 metros). Os
transectos realizados em trechos mais distantes da BR-392 (500-2000, 2000-4000 e >4000)
apresentaram mais vestígios denotando maior abundância dessas espécies nesses trechos (Tabela 3). A
maioria das espécies é mais frequente em trechos afastados da rodovia.
Tabela 3 - Número de presenças de vestígios dos mamíferos de médio e grande porte e percentual da frequência
absoluta em transecções no entorno da BR-392 entre julho 2011 a junho 2012.
Espécies
Lepus europaeus
Conepatus chinga
Lycalopex gymnocercus
Leopardus geoffroyi
Dasypus novemcinctus
Procyon cancrivorus
Hydrochoerus hydrochaeris
Myocastor coypus
Cerdocyon thous
Lontra longicaudis
Euphractus sexcinctus

0 - 500
N
7
1
1
2
0
1
2
2
1
0
0

FA
10.9
1.6
1.6
3.1
0.0
1.6
3.1
3.1
1.6
0.0
0.0

Classes de Distância (metros)
500 - 2000
2000 - 4000
N
FA
N
FA
15
17.4
15
19.5
8
9.3
18
23.4
10
11.6
9
11.7
7
8.1
6
7.8
1
1.2
9
11.7
6
7.0
4
5.2
8
9.3
3
3.9
8
9.3
2
2.6
1
1.2
5
6.5
4
4.7
0
0.0
5
5.8
1
1.3
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> 4000
N
12
7
5
7
10
7
2
0
2
3
1

FA
18.2
10.6
7.6
10.6
15.2
10.6
3.0
0.0
3.0
4.5
1.5
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Classes de Distância (metros)
500 - 2000
2000 - 4000
> 4000
N
FA
N
FA
N
FA
N
FA
Didelphis albiventris
1
1.6
5
5.8
1
1.3
0
0.0
Galictis cuja
1
1.6
2
2.3
2
2.6
1
1.5
Canídeo silvestre*
0
0.0
0
0.0
2
2.6
0
0.0
Nº total de presenças
19
80
77
57
Distancia Percorrida (metros)
32000
43000
38500
28500
Total de transectos (N)
64
86
72
66
Acronimos: FA - frequência absoluta, vestígios - N, * Canídeo silvestre (Cerdocyon thous ou Lycalopex gymnocercus).
Espécies

0 - 500

A análise de ordenação dos componentes principais mostrou a distribuição das espécies ao longo das
classes de distâncias (trechos) onde foram realizados transectos de rastros (Figura 34). O primeiro eixo
(Eixo I) explicou 64.7% da variância, na extremidade negativa do eixo a classe 0-500 foi influenciada pela
alta ausência de espécies nos transectos. O oposto é observado na parte positiva do eixo com a classe
2000-4000, onde diversas espécies projetam-se nesta direção, sendo principalmente influenciada pela
alta presença de Conepatus chinga nos transectos realizados neste trecho, o segundo eixo (Eixo II)
explicou 22.1% da variância. Na parte positiva do Eixo II a classe 500-2000 apresentou a ocorrência de
poucas espécies, Myocastor coypus esteve mais presente neste trecho. Lycalopex gymnocercus ocorreu
bastante nesta classe, assim como entre 2000-4000. Projetando-se ao oposto do Eixo II a classe >4000
possui muita característica da classe 2000-4000, pelas altas presenças de Dasypus novemcinctus nos
transectos.
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0.18

0.15

0.12

Eixo II (22.1%)

500-2000
0.09

0.06
M.c
L.gy

H.h
0.03D.a
E.s
L.l
G.c
-0.2

-0.16

-0.12

-0.08

-0.04

C.c
L.e

2000-4000

L.g
P.c
C.t 0.04

0.08

0.12

0.16

-0.03
0-500
-0.06

D.n
> 4000

-0.09
Eixo I (64.7%)

Figura 34 - Análise de ordenação dos componentes principais (PCA) entre as classes de distâncias da rodovia
(variáveis independentes) e espécies (variáveis dependentes). Didelphis albiventris (D.a), Dasypus novemcinctus
(D.n), Euphractus sexcintus (E.s), Lepus europaeus (L.e), Leopardus geoffroyi (L.ge), Cerdocyon thous (C.t),
Lycalopex gymnocercus (L.gy), Lontra longicaudis (L.l), Galictis cuja (G.c), Conepatus chinga (C.c), Procyon
cancrivorus (P.c), Hydrochoerus hydrochaeris (H.h), Mycastor coypus (M.c).

A composição de espécies varia significativamente entre as classes de distâncias (F = 2.022; p =
0.0001). Áreas próximas a BR-392 (0-500) apresentam uma composição de espécies significativamente
menor (p < 0.05) que demais classes de distâncias da BR-392 amostradas (Tabela 4). Os transectos
realizados em trechos mais distante da BR-392 (2000-4000 e >4000) apresentaram maior composição
de espécies do que os transectos realizados próximo a BR-392 (0-500 e 500-2000).
Tabela 4 - Comparação da composição da assembléia de mamíferos no entorno da BR-392 utilizando os transectos
de rastros entre julho de 2011 a junho de 2012.
Classes de distância da rodovia (metros)
Entre as classes
0-500

0-500

500-2000
0.0217

500-2000
2000-4000
> 4000

2000-4000
0.0001
0.0010

> 4000
0.0013
0.0037
0.1794

Entre as UA’s o Eixo I da análise de ordenação dos componentes principais explicou 69.2% da variância,
na extremidade positiva a VCSG estão projetadas diversas espécies, já no oposto do eixo esta Marismas
com poucas espécies em baixa frequência em sua direção (Dasypus novemcinctus, Didelphis albiventris
e Euphractus sexcinctus) (Figura 35). O Eixo II explicou 30.7% da variância na parte negativa projeta-se o
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Paleovales, nessa Unidade Ambiental as espécies estão mais ausentes nos transectos, assim como foi
observado para Marismas, e algumas espécies muito encontradas nesta unidade também são observadas
na VCSG (Dasypus novemcinctus, Procyon canvrivorus, Conepatus chinga e Lepus europaeus).
Marisma
D.n
0.06
L.gy

E.s
0.03

-0.16

-0.12

-0.08

-0.04

Eixo II (30.7%)

-0.2

H.h

C.t
D.aG.c
L.l 0.04

VCSG

M.c
L.ge

0.08

0.12

0.16

-0.03
C.c

P.c
-0.06
L.e
-0.09
Paleovales
-0.12

-0.15

-0.18

Eixo I (69.3%)

Figura 35 - Análise de ordenação dos componentes principais (PCA) entre as UA’s (variáveis independente) e
espécies (variáveis dependentes). Didelphis albiventris (D.a), Dasypus novemcinctus (D.n), Euphractus sexcintus
(E.s), Lepus europaeus (L.e), Leopardus geoffroyi (L.ge), Cerdocyon thous (C.t), Lycalopex gymnocercus (L.gy),
Lontra longicaudis (L.l), Galictis cuja (G.c), Conepatus chinga (C.c), Procyon cancrivorus (P.c), Hydrochoerus
hydrochaeris (H.h), Mycastor coypus (M.c).

A composição de espécies também varia significativamente entre as UA’s (F = 2.709; p = 0.0004) e
particularmente todas as comparações apresentaram diferenças (Tabela 5).
Tabela 5 - Comparação da composição da assembléia de mamíferos entre as UA’s utilizando os transectos de
rastros entre julho de 2011 a junho de 2012.
Entre as UA’s
VCSG

VCSG

Paleovales

Marismas

0.0007

0.0010
0.0003

Paleovales
Marismas

Entre as estações o Eixo I da PCA explicou 81.9% da variância, na parte positiva o inverno, foi influenciado
pelas presenças de Conepatus chinga, Lycalopex gymnocercus e Lepus europaeus que estiveram
presentes na maioria dos transectos realizados nesta estação (Figura 36). Na parte negativa do Eixo Ia
primavera, Dasypus novemcinctus foi mais detectado neste período (Figura 36). O Eixo II explicou 12.9%
da variância, na parte positiva o outono teve Procyon cancrivorus, Myocastor coypus e também Lepus
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europaeus como as principais espécies presentes neste período. O verão na parte positiva esta sendo
influenciado pela baixa presença das espécies nos transectos realizados nesta estação, assim como na
primavera (Figura 36).
0.064
Outono

L.e
0.048
M.c
P.c
0.032

Eixo (12.9%)

C.t
0.016

Primavera
-0.08
-0.04

E.s

L.ge
0.04

L.l
H.hD.a

0.08

0.12

0.16

Inverno
0.2
0.24

D.n
-0.016

L.gy

C.c

G.c
-0.032

-0.048

-0.064
Verão
Eixo I (81.9%)

Figura 36 - Análise de ordenação dos componentes principais (PCA) entre as estações (variáveis independente) e
espécies (variáveis dependentes). Didelphis albiventris (D.a), Dasypus novemcinctus (D.n), Euphractus sexcintus
(E.s), Lepus europaeus (L.e), Leopardus geoffroyi (L.ge), Cerdocyon thous (C.t), Lycalopex gymnocercus (L.gy),
Lontra longicaudis (L.l), Galictis cuja (G.c), Conepatus chinga (C.c), Procyon cancrivorus (P.c), Hydrochoerus
hydrochaeris (H.h), Mycastor coypus (M.c).

Conforme a técnica transecções de rastros existe variações significativas da composição de mamíferos
entre as estações (F = 1.491; p = 0.0042), sendo o inverno altamente diferente das demais estações
(Tabela 6).
Tabela 6 - Comparação da composição da assembléia de mamíferos entre as estações utilizando os transectos de
rastros entre julho de 2011 a junho de 2012.
Entre as estações
Inverno
Primavera

Inverno

Primavera

Verão

Outono

0.0032

0.0041
0.6602

0.0075
0.8706

Verão
Outono

0.4127

Através das armadilhas fotográficas foram identificadas 13 espécies, sendo Cerdocyon thous e Didelphis
albiventris as mais fotografadas seguidas por Dasypus novemcinctus, o restante ocorreu em percentuais
menores. A maioria das espécies (53.8%) foram frequentemente flagradas nas áreas distantes da BR-392
demonstrando maior frequência nesses locais (Tabela 7).
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Tabela 7 - Número de presenças (n) de mamíferos de médio e grande porte e percentual da frequência absoluta (FA)
em áreas próximas (< 500 metros) e distantes (> 500 metros) a BR-392 entre julho de 2011 e junho de 2012.
Classes de distância (metros)
Espécies
Cerdocyon thous
Didelphis albiventris
Dasypus novemcinctus
Conepatus chinga
Leopardus geoffroyi
Hydrochoerus hydrochaeris
Procyon cancrivorus
Lycalopex gymnocercus
Lepus europaeus
Euphractus sexcinctus
Sus scrofa
Galictis cuja
Lontra longicaudis
Mamífero não indentificado
Total de presenças a cada 24 Hs
Nº de maquinas
Horas amostradas

< 500
N
34
25
11
6
9
7
4
0
3
0
2
1
1
3

FA
11.2
8.3
3.6
2.0
3.0
2.3
1.3
0.0
1.0
0.0
0.7
0.3
0.3
1.0

> 500
N
23
32
36
14
9
8
10
8
3
2
0
1
0
5

103
100
7200

FA
7.1
9.9
11.1
4.3
2.8
2.5
3.1
2.5
0.9
0.6
0.0
0.3
0.0
1.5
151
109
7848

Total
N
57
57
47
20
18
15
14
8
6
2
2
2
1
8

FA
9.1
9.1
7.5
3.2
2.9
2.4
2.2
1.3
1.0
0.3
0.3
0.3
0.2
1.3
254
209
10548

A análise de cluster demonstrou que os dados coletados nas oito campanhas entre as áreas próximas e
distantes a BR-392, formaram dois grandes grupos (traços em preto I e II), um constituído pela maioria de
áreas próximo a BR-392 (< 500 metros), e outro por áreas distantes (> 500 metros). As espécies
ocorrem em ambas às áreas, mas com menor frequência próxima a rodovia refletindo no agrupamento
(Figura 37).
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Figura 37 - Análise de agrupamento da composição da assembleia de mamíferos encontrados em áreas próximas
(< 500 metros) e distantes (> 500 metros) a BR-392 em oito campanhas realizadas entre julho de 2011 e junho de
2012.

De acordo com a técnica empregada (armadilhas fotográficas), a composição de mamíferos varia entre as
áreas próximas e distantes a BR-392 (F = 1.995; p = 0.0009) (Tabela 8).
Tabela 8 - Comparação da composição da assembleia de mamíferos entre as áreas próximas (< 500 metros) e
distantes (> 500 metros) a BR-392 utilizando as armadilhas fotográficas entre julho de 2011 a junho de 2012.
Distância (metros)
Áreas

< 500

< 500
>500

>500
0.001

A análise de ordenação dos componentes principais aplicada para os dados das armadilhas fotográficas
mostrou a distribuição das espécies ao longo das UA’s (Figura 38). O primeiro eixo (Eixo I) explicou
87.2% da variância e o segundo (Eixo II) explicou 12.7%, a VCSG esta na extremidade positiva do Eixo I, e
apresentou uma assembleia com algumas características similares do Paleovales que esta associada à
porção negativa do Eixo II, a maioria das espécies se projetam na direção dessas UA’s (VCSG e
Paleovales), indicando maior frequência. Cerdocyon thous e Hydrochoerus hydrochaeris foram frequentes
na VCSG e Dasypus novemcinctus no Paleovales (Figura 38). O Marismas na extremidade negativa do
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Eixo I foi influenciado pela alta abundância de Didelphis albiventris, mas este local compartilha pequenas
características das demais UA’s (Figura 38).
VCSG
0.024
C.t.
H.h
0.016

0.008

L. e

Marisma

Eixo II (12.7%)

D.a.
-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

S.s L.l
P.c

-0.02

E.s.

-0.008

0.02

0.04

0.06

L.gy

G.c
C.c
L.ge

-0.016

-0.024
D.n

-0.032
Paleovales

-0.04
Eixo I (87.2%)

Figura 38 - Análise de ordenação dos componentes principais (PCA) entre as unidades ambientais (variáveis
independente) e espécies (variáveis dependentes). Didelphis albiventris (D.a), Dasypus novemcinctus (D.n),
Euphractus sexcintus (E.s), Lepus europaeus (L.e), Leopardus geoffroyi (L.ge), Cerdocyon thous (C.t), Lycalopex
gymnocercus (L.gy), Lontra longicaudis (L.l), Galictis cuja (G.c), Conepatus chinga (C.c), Procyon cancrivorus
(P.c), Hydrochoerus hydrochaeris (H.h), Mycastor coypus (M.c).

As variações também foram observadas entre as UA’s (F = 2.049; p = 0.0001), exceto entre a VCSG e
Paleovales que não apresentarem diferenças significativas (Tabela 9).
Tabela 9 - Comparação da composição da assembleia de mamíferos entre as Unidades Ambientais (UA’s) utilizando
as armadilhas fotográficas entre julho de 2011 a junho de 2012.
UA’s
VCSG
Paleovales
Marismas

VCSG

Paleovales

Marismas

0.1771

0.0001
0.0010

Ao longo das estações o primeiro eixo (Eixo I) da PCA explicou 56.3% da variância e o segundo 40.1%
(Figura 39). Na extremidade negativa do Eixo I, a primavera, Dasypus novemcinctus foi bastante
fotografado nesta estação. O oposto no inverno foi caracterizado pela alta frequência de Conepatus chinga
e Hydrochoerus hydrochaeris (Figura 39). Cerdocyon thous foi mais frequente no inverno, mas foi
projetado em direção ao Eixo II devido a sua alta presença na primavera e verão. O outono distribui-se na
extremidade do Eixo II, mas compartilhou características similares ao inverno como alta frequência de
Didelphis albiventris. O verão ficou próximo ao centro devido algumas semelhanças da primavera, como a
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alta frequência de Dasypus novemcinctus, e também pela alta frequência no outono de Didelphis
albiventris e no inverno de Cerdocyon thous (Figura 39).
Inverno
D.n

0.036

C.c

0.024

C.t

H.h
L.ge

Primavera

0.012

Eixo II (40.1%)

L.e
-0.064

-0.048

Verão
-0.016

-0.032

S.s

-0.012

L.gyE.s
0.016

L.l
G.c

0.032

0.048

P.c
D.a

-0.024

-0.036

-0.048

-0.06

Outono

Eixo I (56.3%)

Figura 39 - Análise de ordenação dos componentes principais (PCA) entre as estações (variáveis independentes) e
espécies (variáveis dependentes). Didelphis albiventris (D.a), Dasypus novemcinctus (D.n), Euphractus sexcintus
(E.s), Lepus europaeus (L.e), Leopardus geoffroyi (L.ge), Cerdocyon thous (C.t), Lycalopex gymnocercus (L.gy),
Lontra longicaudis (L.l), Galictis cuja (G.c), Conepatus chinga (C.c), Procyon cancrivorus (P.c), Hydrochoerus
hydrochaeris (H.h), Mycastor coypus (M.c).

Variações significativas entre as estações foram observadas (F = 2.249; p = 0.0294), a composição de
espécies presente na primavera difere do inverno e outono (Tabela 10).
Tabela 10 - Comparação da composição da assembléia de mamíferos entre as estações utilizando as armadilhas
fotográficas entre julho de 2011 a junho de 2012.
Entre as estações
Inverno
Primavera
Verão
Outono

Inverno

Primavera

Verão

Outono

0.0368

0.5209
0.6985

0.0866
0.0049
0.1172

Anfíbios
19 espécies de anfíbios foram encontradas distribuídas ao longo das três Unidades Ambientais (UA’s)
(Tabela 11). A Várzea do Canal São Gonçalo (VCSG) foi composta de 14 espécies (73,68%): (Bufonidae)
Rhinella dorbignyi, R. fernandezae; (Hylidae) Dendropsophus minutus, D. sanborni, Hypsiboas pulchellus,
Pseudis minuta, Scinax berthae e S. squalirostris; (Leptodactylidae) Leptodactylus gracilis, L. latinasus e
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L. latrans; (Leiuperidae) Physalaemus gracilis e Pseudopaludicola falcipes; (Microhylidae) Elachistocleis
bicolor. Nos Paleovales (P) foram registradas um total de 16 espécies (84,21%): (Bufonidae) Rhinella
dorbignyi, R. fernandezae; (Hylidae) Dendropsophus minutus, D. sanborni, Hypsiboas pulchellus, Pseudis
minuta, S. fuscovarius e S. squalirostris; (Leptodactylidae) Leptodactylus gracilis, L. latinasus e L. latrans;
(Leiuperidae) Physalaemus gracilis, P. biligonigerus e Pseudopaludicola falcipes; (Microhylidae)
Elachistocleis bicolor e (Typhlonectidae) Chthonerpeton indistinctum. As Marismas (M) revelaram 16
espécies (84,21%): (Cycloramphidae) Odontophrynus americanus e O. maisuma; (Hylidae)
Dendropsophus minutus, D. sanborni, Hypsiboas pulchellus, Pseudis minuta, Scinax berthae, S.
fuscovarius e S. squalirostris; (Leptodactylidae) Leptodactylus gracilis, L. latinasus e L. latrans;
(Leiuperidae) Physalaemus gracilis, P. biligonigerus e Pseudopaludicola falcipes e (Microhylidae)
Elachistocleis bicolor.
Os métodos de amostragens foram distintos quanto ao número de espécies registradas nas três UA’s
(Tabela 11). O método auditivo variou de dez a treze espécies entre as UA’s, enquanto que o visual
apresentou melhor resultado com máxima de quatorze espécies para VCSG. O método por encontro
ocasional apresentou a menor riqueza entre os métodos utilizados, obtendo não mais que quatro espécies
para os Paleovales.
Tabela 11 – Tabela das dezenove espécies de anfíbios por família observada nas nove campanhas realizadas na
região da BR 392.
Paleovales

VCSG

Família/Espécies

AU V
Bufonidae
Rhinella dorbignyi (Duméril & Bibron, 1841)
(Sapo-da-terra)
Rhinella fernandezae (Gallardo, 1957)
(Sapo-da-terra)
Cycloramphidae
Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841)
(Rã-da-horta)
Odontophrynus maisuma (Rosset, 2008)
(Rã)
Hylidae
Dendropsophus minutus (Peters, 1872)
(Perereca-ampulheta)
Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944)
(Perereca)
Hypsiboas pulchellus (Duméril & Bibron, 1841)
(Perereca-comum)
Pseudis minuta (Günther, 1858)
(Rã-boiadeira)
Scinax berthae (Barrio, 1962)
(Perereca-pequena-rizonha)
Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)
(Perereca-de-banheiro)

EO

AU V

Marismas

EO AU V

Status Ameaça

EO

X

X

X

NA

X

X

X

NA

X

X

NA

X

NA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

NA

X

X

X

X

X

X

X
X
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Família/Espécies

VCSG

Paleovales

Marismas

Status Ameaça

AU V EO AU V EO AU V EO
Scinax squalirostris (A. lutz, 1925)
X
X
X
X
X
X
NA
(Perereca)
Leptodactylidae
Leptodactylus gracilis (Duméril & Bibron, 1841)
X
X
X
X
X
X
NA
(Rã-listrada)
Leptodactylus latinasus (Jiménez de la Espada, 1875)
X
X
X
X
NA
(Rã)
Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)
X
X
X
X
NA
(Rã-crioula)
Leiuperidae
Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883)
X
X
X
X
X
X
X
NA
(Rã-chorona)
Physalaemus biligonigerus (Cope, 1861 "1860")
X
X
X
NA
(Rã)
Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867)
X
X
X
X
X
NA
(Rãzinha-da-lagoa)
Microhylidae
Elachistocleis bicolor (Valenciennes in Guérin-Menéville, 1838)
X
X
X
NA
(Sapo-guarda)
Typhlonectidae
Chthonerpeton indistinctum (Reinhardt & Lütken, 1862 "1861")
X
X
NA
(Cobra-cega)
Total:
10 14 3 10 11 4 13 10 3
Acrônimos: Várzea do Canal São Gonçalo (VCSG); Paleovales (P); Marismas (M); Não Ameaçada (NA); Auditivo (AU); Visual (V) e
Encontro Ocasional (EO).

Na região de estudo registrou-se o início da elevação da temperatura a partir do mês de setembro com
maior pico observado no mês de fevereiro, porém a pluviosidade decaiu nesse período, mas se igualou no
mês de fevereiro com a temperatura (Figura 40).
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Figura 40 – Gráfico das variáveis ambientais de julho de 2011 a julho de 2012. Temperatura mínima (linha azul),
Temperatura máxima (linha vermelha) e Pluviosidade (linha cinza).

O gráfico mostrou maior número de espécies no período das estações da primavera e verão, enquanto
que a abundância (número de indivíduos) foi maior no segundo inverno e primavera (Figura 41).

Figura 41 – Gráfico das estações do ano referente a oito campanhas, do número de espécies e abundância (número
de indivíduos) obtidas no período de julho de 2011 a julho de 2012. Número de espécies (barra cinza) e Abundância
(verde).

A estimação de riqueza nas unidades ambientais revelou-se distinta entre métodos utilizados e no total
pelos dois estimadores de riqueza Chao 2 e Jackknife 2. Conforme demonstrado na tabela dos
estimadores de riqueza, o estimador Jackknife 2, foi o que apresentou a maior estimação dos resultados
entre as unidades ambientais e entre os métodos de amostragem (Tabela 12).
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Tabela 12 – Tabela das campanhas realizadas de julho de 2011 a junho de 2012 referentes as unidades ambientais, métodos de
amostragens (Auditivo e Visual); estimadores de riqueza Chao 2 e Jackknife 2 com desvio padrão (DP±) e esforço despendido.
Chao 2

UA’s

Auditivo
Visual

Estimativa

Jackknife 2
DP±

Estimativa

Esforço Amostral
(horas)

DP±

9,6
13,4

0,5
1,6

VCSG
11,8
18,8

9,9
13,2

0,4
2,2

9,1
23,4

1,2
3,2

72
72

11,7
13,3

1,1
2,1

12,1
20,7

2,3
3,2

72
72

12,7

0,9

14,0

2,0

216

4,1

216

1,4
2,9

72
72

Paleovales
Auditivo
Visual
Marismas
Auditivo
Visual
Total
Auditivo

Visual
16,6
3,3
24,7
Acronimos: VCSG - Várzea do canal São Gonçalo, P- (Paleovales e M -Marismas.

Houve uma tendência de mudança na composição e abundância das espécies de anfíbios anuros ao longo
do gradiente de distância da rodovia nas classes de 0-500, 500-1000 e >1000 metros. No total de onze
espécies de anfíbios anuros foram observados em todas as classes de distância da rodovia:
Dendropsophus minutus, D. sanborni, Hypsiboas pulchellus, Pseudis minuta, Scinax squalirostris, S.
fuscovarius, Leptodactylus latinasus, L. gracilis, L. latrans, Physalaemus gracilis e Pseudopaludicola
falcipes (Tabela 13).
As espécies da família Bufonidae, Rhinella dorbignyi e R. fernandezae compartilharam mesmo classes de
distância (0-500 e 500-1000 metros), enquanto que as espécies Odontophrynus americanus e O.
maisuma compartilharam mesma classe de distância da rodovia (>1000 metros), porém, por métodos de
amostragem diferentes. Scinax berthae ocorreu nas classes de 0-500 e 1000 metros, enquanto que
Physalaemus biligonigerus e Elachistocleis bicolor foram observadas pelo mesmo método de
amostragem (visual), porém ocorreram em classes de distância diferentes (Tabela 13).
Tabela 13 – Número de observações dos métodos auditivos e visuais observados a partir da segunda campanha das
espécies de anfíbios anuros ao longo do gradiente de distância da BR-392 agrupados em classes de 0-500, 5001000 e >1000 metros, considerando todas as unidades ambientais.
Distância da Rodovia BR-392
Espécies/Família

Auditivo

Visual

Total

0-500

500-1000

>1000

0-500

500-1000

>1000

Rhinella dorbignyi (Duméril & Bibron, 1841)

0

0

0

2

2

0

4

Rhinella fernandezae (Gallardo, 1957)

0

0

0

3

3

0

6

Odontophrynus americanus (Duméril & Bibron, 1841)

0

0

1

0

0

0

1

Odontophrynus maisuma Rosset, 2008

0

0

0

0

0

2

2

Bufonidae

Cycloramphidae

Hylidae
Dendropsophus minutus (Peters, 1872)

15

20

28

0

2

1

66

Dendropsophus sanborni (Schmidt, 1944)

112

98

189

44

35

24

502
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Distância da Rodovia BR-392
Espécies/Família

Auditivo
0-500

500-1000

Hypsiboas pulchellus (Duméril & Bibron, 1841)

13

Pseudis minuta Günther, 1858

85

Scinax berthae (Barrio, 1962)

Visual

Total

>1000

0-500

500-1000

>1000

18

41

26

24

29

151

53

129

3

20

51

341

2

0

7

0

0

3

12

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925)

4

1

9

0

0

0

14

Scinax squalirostris (A. lutz, 1925)

90

42

197

36

17

20

402

Leptodactylidae
Leptodactylus gracilis (Duméril & Bibron, 1841)

43

52

83

0

7

3

188

Leptodactylus latinasus (Jiménez de la Espada, 1875)

13

18

10

1

0

0

42

Leptodactylus latrans (Steffen, 1815)

1

0

0

27

81

116

225
377

Leiuperidae
125

84

165

1

1

1

Physalaemus biligonigerus (Cope, 1861 "1860")

0

0

0

0

1

0

1

Pseudopaludicola falcipes (Hensel, 1867)

3

11

105

22

16

30

187

Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883)

Microhylidae
Elachistocleis bicolor (Valenciennes in Guérin-Menéville, 1838)
Total:

0

0

0

0

0

1

1

506

397

964

165

209

281

2522

A análise de correspondência (CA) mostrou a distribuição espacial das espécies ao longo das classes de
distância (0-500; 500-1000 e >1000 metros) onde ocorreram as amostragens (Figura 42). O primeiro
eixo (Eixo I) explicou 77% da variância que ficou distribuída pelas espécies Dendropsophus minutus,
Leptodactylus latrans, L. gracilis, Rhinella fernandezae, R. dorbignyi, Odontophrynus americanus
Physalaemus biligonigerus agrupadas nas classes de 500-1000 metros. As espécies Dendropsophus
sanborni, Physalaemus gracilis e Pseudis minuta estiveram relacionada com a distância de 0-500 metros.
O segundo eixo (Eixo II) explicou 22% da variância, em que as espécies Elachistocleis bicolor, Hypsiboas
pulchellus, Scinax fuscovarius, S. berthae, S. squalirostris, Physalaemus gracilis e Odontophrynus
maisuma correlacionaram com a distância de >1000 metros.
A composição de espécies variou significativamente entre as classes de distância da (F=1,44; p<0,05)
(Tabela 14). Os resultados indicaram uma distinção da composição de espécies entre as classes de 0500 e 500-1000 metros da rodovia, enquanto que, acima de >1000 não ocorreu distinção.
A análise de correspondência (CA) mostrou a distribuição espacial das espécies ao longo das UA´s
(VCSG, Paleovales e Marismas), o qual o primeiro eixo (Eixo I) explicou 68% da variância, com a UA da
VCSG na extremidade negativa e associada às espécies Pseudopaludicola falcipes, Leptodactylus latrans,
L. latinasus, Rhinella fernandezae, R. dorbignyi e Elachistocleis bicolor. Oposto ao mesmo eixo, a unidade
ambiental dos Paleovales esteve associada com Dendropsophus sanborni e Pseudis minuta. O segundo
eixo (Eixo II) explicou 31% da variância com a associação UA Marismas as espécies Odontophrynus
maisuma, O. americanus, Physalaemus biligonigerus, Scinax squalirostris, S. fuscovarius, S. berthae,
Dendropsophus minutus e Leptodactylus gracilis (Figura 43).
Houve diferença na composição de espécies entre as UA´s (VCSG, Paleovales e Marismas) (F=2,42;
p<0,05). A significância apresentada refere-se as unidades Paleovales e VCSG (p=0,001). Porém, entre
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as demais relações como VCSG – Marismas e Marismas – Paleovales não ocorreu significância, ou seja,
não foram distintos quanto à composição de espécies (Tabela 15).

1.8

1.5
E.bi
1.2

A xis 2 (22% )

S.be

0.9

0.6
O.ma
0.3

-0.9

-0.6

>1000H.pu
S.fu
P.fa
P.graP.mi
S.sq
L.lat
-0.3
D.mi L.gr0.3 500-1000 0.6R.fer
R.do
0-500
D.sa
L.la
-0.3

0.9

1.2

1.5

1.8

P.bi
O.am
-0.6

-0.9
Axis 1 (77%)

Figura 42 – Análise de ordenação com análise de correspondência (CA) entre as classes de distancia da rodovia (0500, 500-1000 e >1000) como variáveis independentes e espécies como variáveis dependentes. Os acrônimos são
formados pela primeira letra do gênero e as duas primeiras do epíteto específico (R.dor = Rhinella dorbignyi, R.fer
= Rhinella fernandezae, D.mi = Dendropsophus minutus, D.sa = Dendropsophus sanborni, H.pu = Hypsiboas
pulchellus, P.mi = Pseudis minuta, S.be = Scinax berthae, S.fu = Scinax fuscovarius, S.sq = Scinax squalirostris,
L.gr = Leptodactylus gracilis, L.la = Leptodactylus latinasus, L.lat = Leptodactylus latrans, P.gr = Physalaemus
gracilis, P.bi = Physalaemus biligonigerus, P.fa = Pseudopaludicola falcipes, E.bi = Elachistocleis bicolor, O.am =
Odontophrynus americanus e O.ma = Odontophrynus maisuma).
Tabela 14 – Tabela dos resultados da NPMANOVA entre os gradientes de distância em metros (0-500; 500-1000 e
>1000) da composição de anfíbios no período de julho de 2011 a junho de 2012.
0-500

500-1000

0-500
500-1000
>1000

0.038
0.340

0.335
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1.8

1.5
O.ma
O.am
1.2
P.bi

Axis 2 (31% )

0.9
S.be
0.6

0.3

-1.8

-1.5

-1.2

-0.6 P.fa

-0.9

P.gra
H.pu

Marismas
S.sq

R.fer

S.fu

L.gr

-0.3
L.lat SãoGonçalo
-0.3

E.bi

D.mi

0.3
D.sa
P.mi

0.6
Paleovales

-0.6
R.do L.la
-0.9
Axis 1 (68%)

Figura 43 – Análise de ordenação com análise de correspondência (CA) entre as UA’s (VCSG, P e M) como variáveis
independentes e espécies como variáveis dependentes. Os acrônimos são formados pela primeira letra do gênero e
as duas primeiras do epíteto específico (R.dor = Rhinella dorbignyi, R.fer = Rhinella fernandezae, D.mi =
Dendropsophus minutus, D.sa = Dendropsophus sanborni, H.pu = Hypsiboas pulchellus, P.mi = Pseudis minuta,
S.be = Scinax berthae, S.fu = Scinax fuscovarius, S.sq = Scinax squalirostris, L.gr = Leptodactylus gracilis, L.la
= Leptodactylus latinasus, L.lat = Leptodactylus latrans, P.gr = Physalaemus gracilis, P.bi = Physalaemus
biligonigerus, P.fa = Pseudopaludicola falcipes, E.bi = Elachistocleis bicolor, O.am = Odontophrynus americanus
e O.ma = Odontophrynus maisuma).
Tabela 15 – Tabela dos resultados da PMANOVA entre as UA´s referente a composição de anfíbios no período de
julho de 2011 a junho de 2012.
VCSG
Paleovales
Marismas

VCSG

Paleovales

0.001
0.095

0.061

Marismas

A análise de correspondência (CA) mostrou a distribuição espacial das espécies ao longo das estações do
ano (Inverno, Primavera, Verão e Outono), o qual o primeiro eixo (Eixo I) explicou 63% da variância, com a
associação das espécies na extremidade negativa com as estações Primavera e Verão (Figura 44). O lado
oposto está o Inverno relacionando as espécies de anfíbios como Scinax squalirostris, Physalaemus
gracilis, Rhinella fernandezae e R. dorbignyi. O segundo eixo (Eixo II) explicou 21% da variância com a
associação do Outono com Elachistocleis bicolor, Hypsiboas pulchellus, Odontophrynus maisuma,
Leptodactylus latrans e Scinax berthae (Figura 44).
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5.6

E.bi

4.8

4

Axis 2 (21%)

3.2

O.ma

2.4

1.6

Outono

S.be
P.bi

0.8
L.lat

H.pu

L.la
-0.8

O.am
-0.6
L.gr
S.fu
P.fa

D.sa
-0.4 Primavera
P.mi -0.2
D.mi
Verão

0.2

0.4

0.6

Inverno
S.sq
0.8
P.gra
R.fer

R.do

-0.8
Axis 1 (63%)

Figura 44 – Análise de ordenação com análise de correspondência (CA) entre as estações do ano (Inverno,
Primavera, Verão e Outono) como variáveis independentes e espécies como variáveis dependentes. Os acrônimos
são formados pela primeira letra do gênero e as duas primeiras do epíteto específico (R.dor = Rhinella dorbignyi,
R.fer = Rhinella fernandezae, D.mi = Dendropsophus minutus, D.sa = Dendropsophus sanborni, H.pu =
Hypsiboas pulchellus, P.mi = Pseudis minuta, S.be = Scinax berthae, S.fu = Scinax fuscovarius, S.sq = Scinax
squalirostris, L.gr = Leptodactylus gracilis, L.la = Leptodactylus latinasus, L.lat = Leptodactylus latrans, P.gr =
Physalaemus gracilis, P.bi = Physalaemus biligonigerus, P.fa = Pseudopaludicola falcipes, E.bi = Elachistocleis
bicolor, O.am = Odontophrynus americanus e O.ma = Odontophrynus maisuma).

Ocorreu significância estatística na composição de espécies entre todas as estações do ano (Inverno,
Primavera, Verão e Outono) (F=5,83; p<0,05) (Tabela 16). O resultado apresenta uma distinção da
composição de espécies entre as estações do ano.
Tabela 16 – Tabela dos resultados da NPMANOVA entre as estações do ano (Inverno, Primavera, Verão e Outono)
referente a composição de anfíbios no período de julho de 2011 a junho de 2012.
Inverno
Primavera
Verão
Outono

Inverno

Primavera

Verão

0.001
0.001
0.000

0.058
0.000

0.004

Outono

A análise de espécie indicadora indicou a espécie Leptodactylus latrans com 20% (p=0,02) para a
distância de 500-1000 metros e 28% (p<0,01) para unidade ambiental da VCSG como fatores
importantes para monitoramento dessa espécie.
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Répteis
Considerando-se todo o período de amostragem (oito campanhas entre Julho de 2011 e Junho de 2012) e
todos os métodos, foram encontrados um total de 227 indivíduos de répteis, distribuídos em oito famílias
e 22 espécies (Tabela 17).
O grupo das serpentes abrangeu o maior número de espécies, sendo a família Colubridae a mais
representativa, com 59,09% do número total de espécies encontradas, contrastando com a família
Viperidae com apenas 4,54%. Para o grupo dos quelônios foram registradas duas famílias, Chelidae com
9,09% e Emydidae com 4,54% dos encontros. Em relação aos lagartos, também com duas famílias, a
família Teiidae apresentou 9,09% e Gymnophthalmidae 4,54% das espécies. Com apenas uma espécie
registrada, os grupos dos anfisbênios (família Amphisbaenidae) e dos crocodilos (família Crocodilia),
corresponderam igualmente a 4,54% das espécies de répteis (Tabela 17).
Tabela 17 - Espécies de répteis registradas por método de amostragem, em cada unidade ambiental.
VCSG

P

M

Família / Espécie

Total
PLT

EO

PLT

EO

PLT

EO

2

0

0

0

1

0

Acanthochelys spixii (Duméril & Bibron, 1835)
(Cagado-preto)

1

0

3

0

3

Phrynops hilarii (Duméril & Bibron, 1835)
(Cágado-de-barbilhão)

1

4

0

0

Chironius bicarinatus (Wied, 1820)
(Caninana-verde-comum)

0

0

1

Helicops infrataeniatus (Jan, 1865)
(Cobra-d’água)

0

3

Liophis anomalus (Günther, 1858)
(Jararaca-do-banhado)

1

Liophis flavifrenatus (Cope, 1862)
(Jararaca-listrada)

Status de
Conservação
RS

BRA

GL

3

NA

NA

NA

0

7

NA

NA

NA

5

3

13

NA

NA

NA

0

0

0

1

NA

NA

NA

0

0

0

0

3

NA

NA

NA

0

0

0

0

0

1

NA

NA

NA

0

0

0

0

1

0

1

NA

NA

NA

Liophis jaegeri (Günther, 1858)
(Cobra-verde)

15

0

1

0

8

2

26

NA

NA

NA

Liophis poecilogyrus (Wied, 1825)
(Cobra-verde)

8

5

4

0

23

0

40

NA

NA

NA

Oxyrhopus rhombifer (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
(Falsa-coral)

0

0

0

0

4

0

4

NA

NA

NA

Phalotris lemniscatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
(Cabeça-preta)

0

0

0

0

1

0

1

NA

NA

NA

Philodryas aestiva (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
(Cobra-cipó)

0

0

0

1

1

0

2

NA

NA

NA

Philodryas olfersii (Lichtenstein, 1823)
(Cobra-cipó)

0

1

0

0

0

0

1

NA

NA

NA

Philodryas patagoniensis (Girard, 1858)
(Parrellheira)

10

2

5

1

3

1

22

NA

NA

NA

Amphisbaenidae
Amphisbaena trachura (Cope, 1885)
(Cobra-cega)
Chelidae

Colubridae
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VCSG

P

M

Família / Espécie

Total
PLT

EO

PLT

EO

PLT

EO

Thamnodynastes hypoconia (Cope, 1860)
(Corredeira-do-campo)

2

1

0

1

0

0

Xenodon dorbignyi (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
(Jararaca-da-praia)

0

0

4

1

2

0

0

0

0

3

5

3

4

3

Teius oculatus (D’Orbigny & Bibron, 1837)
(Teiú-verde)

0

Tupinambis merianae (Duméril & Bibron, 1839)
(Teiú)

Status de
Conservação
RS

BRA

GL

4

NA

NA

NA

1

8

NA

NA

NA

0

1

1

NA

NA

NA

0

23

7

41

NA

NA

NA

0

0

1

0

8

NA

NA

NA

0

0

1

15

2

18

NA

NA

NA

6

6

5

0

2

1

20

NA

NA

NA

Rhinocerophis alternatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)
(Cruzeira)

0

0

1

0

0

1

2

NA

NA

NA

Número total de espécies

11

9

9

5

15

9

22

Total

53

30

27

5

93

19

227

Crocodilia
Caiman latirostris (Daudin, 1802)
(Jacaré-do-papo-amarelo)
Emydidae
Trachemys dorbigni (Duméril & Bibron, 1835)
(Tigre-d’água)
Gymnophthalmidae
Cercosaura schreibersii (Wiegmann, 1834)
(Lagartixa-listrada)
Teiidae

Viperidae

Acrônimos: Unidade ambiental (UA): VCGS - Várzea do Canal São Gonçalo, P - Paleovales; M - Marismas; Método de
amostragem: PLT – Procura Limitada por Tempo; EO – Encontros Ocasionais. Status de Ameaça: NA – Não Ameaçada. Fontes
bibliográficas para os diferentes níveis de ameaça das espécies (Status de Ameaça): GL- ameaçada em nível global IUCN (2012),
BRA - ameaçada no Brasil (MARTINS & MOLINA, 2008), RS - ameaçada no Rio Grande do Sul (Fontana et al. 2003).

A estimativa de riqueza pelo estimador Jackknife de segunda ordem, utilizando-se o método de procura
limitada por tempo (PLT) (n=19), indicou a ocorrência potencial de aproximadamente 30 espécies
(Tabela 18). Assim, levando-se em conta que três espécies foram identificadas pelo método de encontros
ocasionais (EO), provavelmente, cerca de oito espécies da comunidade ainda não foram registradas.
Considerando-se individualmente cada Unidade Ambiental, foi estimado para Marismas uma maior riqueza
(n = 20,9), em comparação com as demais UA`s (Tabela 18).
Tabela 18 - Estimativa de riqueza utilizando-se o método de Procura Limitada por Tempo (PLT), em cada UA.
Legenda: VCSG (Várzea do canal São Gonçalo); P (Paleovales); M (Marismas); e, DP (desvio padrão).
Chao 2
UA’s

Jakkcnife 2
Esforço amostral (horas)

Estimativa

DP±

Estimativa

DP±

VCSG

11,9

1,8

14,9

NA

114

Paleovales

15,9

7

17,8

NA

114

Marismas

16,9

2,5

20,9

NA

114

Total

26,4

8,1

29,9

NA

342
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A distribuição de abundâncias relativas das espécies estudadas foi ajustada para o modelo série
geométrica (k = 0.201, x2 = 1.773, P = 0.9991), que prediz a ocorrência de poucas espécies
abundantes, e a maior parte delas, com baixo número de indivíduos amostrados (Figura 45). Podemos
observar, na Figura 45, que a espécie dominante foi a serpente Liophis poecilogyrus (n=35); e a segunda
espécie mais abundante foi o quelônio Trachemys dorbigni (n=29), seguida por Liophis jaegeri (n=24),
as três juntas compreenderam 50,87% do total de indivíduos registrados. Além das três espécies
dominantes, três foram relativamente comuns, como Philodryas patagoniensis (n=18), Teius oculatus
(n=15) e Tupinambis merianae (n=13), enquanto cinco espécies ocorreram com abundância
intermediária (entre 4 e 7 indivíduos), e oito foram consideradas como raras (entre 1 e 3 indivíduos)
(Tabela 17;Figura 45).

Figura 45 - Diagrama de abundâncias relativas com a curva ajustada da equação série geométrica. Acrônimos são
constituídos pela primeira letra do gênero e as quatro primeiras do epíteto específico da relação de espécies que
consta na Tabela 17.

As diferentes unidades ambientais (UA`s) amostradas apresentaram número variável de espécies e
indivíduos, assim como diferentes espécies dominantes (Tabela 17). Marismas foi a unidade que
apresentou o maior número de espécies (15 espécies, ou 79%) e maior abundância (93 indivíduos, ou
53,7%), com dominância de Liophis poecilogyrus (n=23), Trachemys dorbigni (n=23) e Teius oculatus
(n=15). Seguida da VCSG com onze espécies (58%) e 53 indivíduos (30,6%), sendo Liophis jaegeri
(n=15) e Philodryas patagoniensis (n=10) as espécies mais abundantes. E Paleovales nove espécies
(47,4%) e 27 indivíduos (15,6%), e dominância de Philodryas patagoniensis (n=5), Tupinambis merianae
(n=5), Liophis poecilogyrus (n=4) e Xenodon dorbignyi (n=4) (Tabela 17; Figura 46).
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Figura 46 - Número de espécies e abundâncias encontradas pelo método Procura Limitada por Tempo nas unidades
ambientes. Legenda: VCSG (várzea do canal São Gonçalo), P (Paleovales), M (Marismas).

Considerando-se apenas o método PLT, algumas espécies foram encontradas em apenas uma unidade
ambiental. Sendo assim, Liophis anomalus e Thamnodynastes hypoconia foram registradas na VCSG;
Liophis flavifrenatus, Oxyrhopus rhombifer, Phalotris lemniscatus, Philodryas aestiva e Teius oculatus na
UA Marismas; e Chironius bicarinatus e Rhinocerophis alternatus foram visualizadas exclusivamente na
UA Paleovales (Tabela 11).
De acordo com a hipótese nula de que não há diferença na composição de espécies entre as UA’s, a
NPMANOVA demonstrou que a composição de espécies foi significativamente distinta entre unidades
ambientais (F = 2.721; P = 0.0003), especificamente, entre M / P (P = 0.0024) e M / VCSG (P =
0.0273) (Tabela 19). Na UA Marismas foi encontrada maior riqueza e abundância de répteis que nas
demais unidades, fato este que pode ter diferenciado esta unidade das demais (Figura 46).
Tabela 19 - Análise de Variância Multivariada Não-paramétrica (NPMANOVA) sobre a composição de espécies entre
unidades ambientais. Dados na tabela se referem aos valores de probabilidade corrigidos para testes múltiplos
(Bonferroni) entre comparações pareadas.
VCSG

Paleovales

Marismas

VCSG
Paleovales

0.1254

Marismas

0.0273

0.0024

A Análise de Espécies indicadoras, que se baseia na concentração de abundância e na fidelidade de
ocorrência das espécies, identificou para a UA Marismas, as espécies Liophis poecilogyrus (VI = 0.0809;
P = 0.011) e Teius oculatus (VI = 0.0586; P = 0.008). Esta implicação está relacionada ao fato de que a
espécie L. poecilogyrus apresentou uma elevada abundância relativa enquanto que T. oculatus apresentou
fidelidade de ocorrência na área.
A distinção da UA Marismas em relação às duas outras UA’s analisadas também foi reportada pela
Análise de Correspondência (CA). Os dois primeiros eixos da análise explicaram juntos 100% da variância
dos dados (Eixo 1 – 60,097%, Eixo 2 – 39,903%) (Figura 47). O eixo 1 da CA ordenou as comunidades
em três grupos, mostrando uma notável relação de similaridade em composição de espécies entre as
UA’s VCSG e Paleovales. De outro modo, pode-se visualizar certa segregação espacial da UA Marismas
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em relação as demais. Este resultado pode ser devido à distribuição preferencial de determinadas
espécies nestes ambientes (Figura 47).

Figura 47 - Diagrama de ordenação da Análise de Correspondência (CA) resultante da composição de espécies de
répteis nas unidades ambientais. Legenda: VCSG (várzea do canal São Gonçalo), P (Paleovales), M (Marismas). Os
acrônimos são formados pela primeira letra do gênero e as três primeiras do epíteto específico (A_dar =
Amphisbaena trachura; A_spi = Acanthochelys spixii; C_sch = Cercosaura schreibersii; C_bic = Chironius
bicarinatus; L_ano = Liophis anomalus; L_fla = Liophis flavifrenatus; L_jae = Liophis jaegeri; L_poe = Liophis
poecilogyrus; O_rho = Oxyrhopus rhombifer; P_lem = Phalotris lemniscatus.; P_aes = Philodryas aestiva; P_pat
= Philodryas patagoniensis; P_hil = Phrynops hilarii; R_alt = Rhinocerophis alternatus; T_ocu = Teius oculatus;
T_hyp= Thamnodynastes hypoconia; T_dor = Trachemys dorbigni; T_mer = Tupinambis merianae; X_dor =
Xenodon dorbignyi).

Em relação à composição da comunidade de répteis ao longo do gradiente de distância da BR – 392 foi
observada variação na composição de espécies e suas abundâncias. Entre 500-1000m observou-se o
maior número de espécies (n=13, ou 68,4%), seguida pelas distâncias >1500m (n=12, ou 63,1%),
entre 0-500m (n=11, ou 57,9%) e entre1000-1500m (n=9, ou 47,3%). Entretanto, a maior abundância
observada ocorreu na distância superior a 1500m (n=65, ou 37,5%) com dominância de Liophis
poecilogyrus (n=17) e Liophis jaegeri (n=16), em oposição à distância de 0-500m (n=25, ou 14,4%)
onde Liophis poecilogyrus (n=8) e Philodryas patagoniensis (n=5) foram as espécies mais abundantes;
na distância 500-1000m foi observado 49 indivíduos (28,3%) com dominância da espécie Trachemys
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dorbigni (n=16); e entre 1000-1500m distantes da BR-392 foram registrados 34 (19,6%) indivíduos,
sendo Liophis poecilogyrus (n=8) e Trachemys dorbigni (n=8) as espécies mais dominantes (Tabela 20;
Figura 48).
Tabela 20 - Número de espécies e abundâncias de répteis pelo método de procura limitada por tempo ao longo do
gradiente de distância da BR – 392, dividido em classes de distância (0-500, 500-1000, 1000 – 1500 e >1500),
nas três áreas amostradas.
Espécies
Amphisbaena trachura
Acanthochelys spixii
Cercosaura schreibersii
Chironius bicarinatus
Liophis anomalus
Liophis flavifrenatus
Liophis jaegeri
Liophis poecilogyrus
Oxyrhopus rhombifer
Phalotris lemniscatus
Philodryas aestiva
Philodryas patagoniensis
Phrynops hilarii
Rhinocerophis alternatus
Teius oculatus
Thamnodynastes hypoconia
Trachemys dorbigni
Tupinambis merianae
Xenodon dorbignyi
Número de espécies
Abundância total
Número total de parcelas (n)
Área percorrida por parcela (ha)

0 – 500
1
0
1
0
0
0
2
8
0
1
0
5
0
1
0
1
2
2
1
11
25
72
8,1

Classes de distâncias (metros)
500 - 1000
1000 – 1500
0
2
0
3
1
0
1
0
1
0
1
0
6
0
2
8
3
0
0
0
0
0
0
4
5
1
0
0
7
3
1
0
16
8
3
3
2
13
49
72
8,1

2
9
34
72
8,1

>1500
1
3
3
0
0
0
16
17
1
0
1
9
0
0
5
0
3
5
1
12
65
72
8,1

Total
4
6
5
1
1
1
24
35
4
1
1
18
6
1
15
2
29
13
6
19
173
288
32,4

Algumas espécies foram, até então, exclusivas em algumas distâncias, entre elas Phalotris lemniscatus e
Rhinocerophis alternatus registradas apenas nos primeiros 500 m, enquanto que Chironius bicarinatus,
Liophis anomalus e Liophis flavifrenatus entre as distâncias de 500 a 1000 m. Philodryas aestiva somente
acima de 1500 m (Tabela 20).
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Figura 48 - Número de espécies e abundâncias encontradas pelo método de procura limitada por tempo ao longo do
gradiente de distância da BR – 392, dividido em classes de distância (0-500, 500-1000, 1000–1500 e >1500), nas
três áreas amostradas.

A NPMANOVA efetuada para comparar a composição de espécies entre as classes de distâncias
evidenciou um valor de significância marginal (F = 1.556; P = 0.0627), que sugere um efeito potencial
(diferença na composição), porém, é necessário coletar mais dados, afim de que nossa confiança nas
conclusões possa ser estabelecida mais claramente. Assim, uma diferença marginalmente significativa
pode ser visualizada entre as distâncias 1000-1500 / >1500m (P = 0.0756) (Tabela 21). Nesse caso, a
Análise de Espécies Indicadoras demonstrou que algumas espécies tiveram maior tendência em ocorrer
acima da distância >1500, entre elas: L. poecilogyrus (VI = 0.0764; P = 0.032), L. jaegeri (VI =
0.0648; P = 0.027) e P. patagoniensis (VI = 0.0625; P = 0.036).
Tabela 21 - Análise de Variância Multivariada Não-paramétrica (NPMANOVA) sobre a composição de espécies entre
classes de distância. Dados na tabela se referem aos valores de probabilidade corrigidos para testes múltiplos
(Bonferroni) entre comparações pareadas.
0 – 500
500 – 1000
1000 – 1500
> 1500

0 – 500

500 - 1000

1000 - 1500

1
1
0,4038

1
0,567

0,0756

> 1500

A Análise de Correspondência (CA) explicou por volta de 81% (Eixo 1 –59,08%, Eixo 2 – 21,929%) da
variância dos dados entre as classes de distâncias. O eixo 1 da CA explicou a maior parte dos dados
mostrando não haver segregação na distribuição espacial das espécies entre as classes de distâncias
(Figura 49), corroborando com a NPMANOVA que mostrou fraca dissimilaridade composicional.
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Figur
a 49 - Diagrama de ordenação da Análise de Correspondência (CA) resultante da composição de espécies de répteis
nas classes de distâncias (0-500, 500-1000, 1000 – 1500 e >1500), nas três áreas amostradas. Legenda:
Acrônimos são formados pela primeira letra do gênero e as três primeiras do epíteto específico (A_dar =
Amphisbaena trachura; A_spi = Acanthochelys spixii; C_sch = Cercosaura schreibersii; C_bic = Chironius
bicarinatus; L_ano = Liophis anomalus; L_fla = Liophis flavifrenatus; L_jae = Liophis jaegeri; L_poe = Liophis
poecilogyrus; O_rho = Oxyrhopus rhombifer; P_lem = Phalotris lemniscatus.; P_aes = Philodryas aestiva; P_pat
= Philodryas patagoniensis; P_hil = Phrynops hilarii; R_alt = Rhinocerophis alternatus; T_ocu = Teius oculatus;
T_hyp= Thamnodynastes hypoconia; T_dor = Trachemys dorbigni; T_mer = Tupinambis merianae; X_dor =
Xenodon dorbignyi).

Apesar do método de amostragem PLT não favorecer uma avaliação sazonal, uma vez que ele considera
os indivíduos fora de atividade, foi possível observar um maior número de registros na estação Primavera
a qual deteve a maior riqueza (n=14) e abundâncias (n=74), sendo as espécies dominantes Trachemys
dorbigni (n=22), Liophis poecilogyrus (n=13) e Teius oculatus (n=11); seguida pelo Inverno, com doze
espécies e 43 indivíduos, sendo Liophis jaegeri (n=13) e Liophis poecilogyrus (n=13) as mais
abundantes; Outono com dez espécies e 32 indivíduos, com dominância de Liophis jaegeri (n=7) e
Liophis poecilogyrus (n=7); e Verão com nove espécies e 24 indivíduos registrados, sendo Tupinambis
merianae (n=6), Philodryas patagoniensis (n=5) e Teius oculatus (n=4) as espécies mais
frequentemente visualizadas (Tabela 22; Figura 50). Nas duas estações extremas, Inverno e Verão, a
composição da comunidade apresentou uma variação estatisticamente significativa (P = 0.0156) (Tabela
23).
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Tabela 22 - Número de espécies e abundâncias de répteis pelo método de procura limitada por tempo referentes as
Estações do ano (Inverno, Primavera, Verão, Outono), nas três áreas amostradas.
Espécies
Amphisbaena trachura
Acanthochelys spixii
Cercosaura schreibersii
Chironius bicarinatus
Liophis anomalus
Liophis flavifrenatus
Liophis jaegeri
Liophis poecilogyrus
Oxyrhopus rhombifer
Phalotris lemniscatus
Philodryas aestiva
Philodryas patagoniensis
Phrynops hilarii
Rhinocerophis alternatus
Teius oculatus
Thamnodynastes hypoconia
Trachemys dorbigni
Tupinambis merianae
Xenodon dorbignyi
Número de espécies
Abundância total

Inverno
1
2
2
0
0
1
13
13
3
0
0
3
0
0
0
1
2
1
1
12
43

Estações do ano
Primavera
Verão
0
0
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
3
1
13
2
1
0
1
0
1
0
7
5
5
1
0
1
11
4
1
0
22
2
5
6
1
0
14
9
74
24

Outono
2
3
1
0
1
0
7
7
0
0
0
3
0
0
0
0
3
1
4
10
32

Total
3
7
5
1
1
1
24
35
4
1
1
18
6
1
15
2
29
13
6
19
173

Figura 50 - Número de espécies e abundâncias encontradas pelo método de procura limitada por tempo (PLT) nas
estações do ano, nas três áreas amostradas. Legenda: (A) indica a primeira campanha e (B) a segunda campanha
da estação correspondente.
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Tabela 23 - Análise de Variância Multivariada Não-paramétrica (NPMANOVA) sobre a composição de espécies entre
as estações do ano. Dados na tabela se referem aos valores de probabilidade corrigidos para testes múltiplos
(Bonferroni) entre comparações pareadas.
Inverno

Primavera

Verão

Outono

Inverno
Primavera

0,2118

Verão

0,0156

0,2952

Outono

1

0,462

0,9948

É possível visualizar na Análise de Correspondência (CA) certa distinção entre as estações. Os dois
primeiros eixos da análise explicaram juntos 83,42% da variância dos dados (Eixo 1 – 58,246%, Eixo 2 –
25,174%) (Figura 51). O eixo 1 da CA, ordenou as comunidades em dois grupos, mostrando uma notável
relação de similaridade em composição de espécies entre as estações mais quentes Verão e Primavera.
De outro modo, pode-se visualizar certa semelhança entre as estações mais frias Inverno e Outono (Figura
51).

Figura 51 - Diagrama de ordenação da Análise de correspondência (CA) resultante da composição de espécies de
répteis nas estações do ano (Inverno, Primavera, Verão, Outono), nas três áreas amostradas. Legenda: Acrônimos
são formados pela primeira letra do gênero e as três primeiras do epíteto específico (A_dar = Amphisbaena
trachura; A_spi = Acanthochelys spixii; C_sch = Cercosaura schreibersii; C_bic = Chironius bicarinatus; L_ano =
Liophis anomalus; L_fla = Liophis flavifrenatus; L_jae = Liophis jaegeri; L_poe = Liophis poecilogyrus; O_rho =
Oxyrhopus rhombifer; P_lem = Phalotris lemniscatus.; P_aes = Philodryas aestiva; P_pat = Philodryas
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patagoniensis; P_hil = Phrynops hilarii; R_alt = Rhinocerophis alternatus; T_ocu = Teius oculatus; T_hyp=
Thamnodynastes hypoconia; T_dor = Trachemys dorbigni; T_mer = Tupinambis merianae; X_dor = Xenodon
dorbignyi).

Aves
Até o presente momento, foram registradas 109 espécies de aves distribuídas em 40 famílias (Tabela 24)
- o que corresponde a aproximadamente 1/6 de toda a avifauna ocorrente no Rio Grande do Sul (BENCKE
et al., 2011). As maiores riquezas de aves foram observadas para a região da Várzea do São Gonçalo e
Paleovales, com 93 e 91 espécies, respectivamente.
Tabela 24 - Lista de espécies registradas nas duas amostragens da avifauna para cada Unidade Ambiental. Legenda:
VCSG (Várzea do canal São Gonçalo); P (Paleovales), M (Marismas); amos. (Amostragem).
VCSG

Família / Espécie
1ª amos.

P

2ª amos.

1ª amos.

M
2ª amos.

1ª amos.

2ª amos.

Tinamidae
Nothura maculosa
(Codorna-amarela)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Anhimidae
Chauna torquata
(Tachã)
Anatidae
Amazonetta brasiliensis
(Pé-vermelho)

x

x

Dendrocygna viduata
(Irerê)

x

x

Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus
(Biguá)

x

x

x

x

x

x

x

x

Ardea cocoi
(Garça-moura)

x

x

Nycticorax nycticorax
(Savacu)

x

x

x

x

x

Ciconidae
Ciconia maguari
(João grande)
Ardeidae

Egretta thula
(Garça-branca-pequena)

x

Bubulcus ibis
(Garça-vaqueira)

x

x

Casmerodius albus
(Garça-branca-grande)

x

x

Syrigma sibilatrix
(Maria-faceira)

x

Threskiornithidae
Phimosus infuscatus
(Tapicuru-de-cara-pelada)

x

x

Plegadis chihi
(Caraúna-de-cara-branca)

x

x

Theristicus caerulescens
(Maçarico-real)

x

x
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VCSG

Família / Espécie
1ª amos.

P

2ª amos.

1ª amos.

M
2ª amos.

1ª amos.

2ª amos.

Cathartidae
Coragyps atratus
(Urubu-de-cabeça-preta)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Accipitridae
Circus buffoni
(Gavião-do-banhado)

x

Heterospizias meridionalis
(Gavião-caboclo)

x

Buteo magnirostris
(Gavião-carijó)

x

x

x

Falconidae
Caracara plancus
(Caracará)

x

x

x

x

x

x

Milvago chimango
(Chimango)

x

x

x

x

x

x

Falco sparverius
(Quiriquiri)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aramidae
Aramus guaraúna
(Carão)
Rallidae
Aramides ypecaha
(Saracuraçu)
Fulica armilata
(Carqueja-de-bico-maculado)

x

Fulica leucoptera
(Carqueja-de-bico-amarelo)

x

Pardirallus sanguinolentus
(Saracura-do-banhado)

x

Cariamidae
Cariama cristata
(Seriema)

x

Charadriidae
Vanellus chilensis
(Quero-quero)

x

Oreopholus ruficollis
(Batuíra-de-papo-ferrugíneo)

x

x

x

x

x

x

Jacanidae
Jacana jaçanã
(Jaçanã)

x

x

x

x

Larus dominicanus
(Gaviotão)

x

x

Chroicocephalus cirrocephalus
(Gaivota-de-cabeça-cinza)

x

Chroicocephallus maculipennis
(Gaivota-maria-vermelha)

x

x

x

Scolopacidae
Gallinago paraguaiae
(Narceja)

x

x

x

x

Laridae
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VCSG

Família / Espécie
1ª amos.

P

2ª amos.

1ª amos.

M
2ª amos.

1ª amos.

2ª amos.

Phaetusa simplex
(Trinta-reis-grande)

x

Sterna trudeaui
(Trinta-reis-de-coroa-branca)

x

x

Patagioaenas picazuro
(Pombão)

x

x

x

x

Zenaida auriculata
(Pomba-de-bando)

x

x

x

x

x

Columba livia
(Pombo doméstico)

x

x

x

x

x

x

Columbina picui
(Rolinha-picuí)

x

x

x

x

x

x

Columbina talpacoti
(Rolinha-roxa)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Columbidae

Psittacidae
Myiopsitta monachus
(Caturrita)
Cuculidae
Guira guira
(Anu-branco)

x

x

Strigidae
Athene cunicularia
(Coruja-buraqueira)

x

Trochilidae
Hylocharis chrysura
(Beija-flor-dourado)

x

x

x

x

x

x

x

Alcedinidae
Megaceryle torquata
(Martim-pescador-grande)
Picidae
Colaptes campestris
(Pica-pau-do-campo)

x

x

x

Colaptes melanochloros
(Pica-pau-verde-barrado)

x

x

x

Melanerpes candidus
(Pica-pau-branco)

x
x

x

x

Thamnophilidae
Thamnophilus ruficapillus
(Choca-de-chapéu-vermelho)

x

Furnariidae
Geositta cunicularia
(Curriqueiro)

x

Furnarius rufus
(João-de-barro)

x

Synallaxis spixi
(João-teneném)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cranioleuca pyrrhophia
(Arredio)

x

x

Certhiaxis cinnamomea
(Curutié)

x

x

x
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VCSG

Família / Espécie
1ª amos.

P

2ª amos.

Phacellodomus striacticollis
(Tio-tio)

x

x

Phleocryptes melanops
(Bate-bico)

x

x

Limnornis curvirostris
(Junqueiro-de-bico-curvo)
Anumbius annumbi
(Cochicho)

1ª amos.
x

M
2ª amos.
x

x
x

Schoeniophylax phryganophilus
(Bichoita)

x

1ª amos.
x

2ª amos.
x

x
x

x

x

x

x

Tyrannidae
Serpophaga nigricans
(João-pobre)

x

x

x

x

Serpophaga subcristata
(Alegrinho)

x

x

x

x

Lessonia rufa
(Colegial)

x

Xolmis irupero
(Noivinha)

x

Xolmis dominicana
(Noivinha-de-rabo-preto)

x

Satrapa icterophrys
(Suiriri-pequeno)

x

x

Machetornis rixosus
(Suiriri-cavaleiro)

x

x

x

x

x

x

Pitangus sulphuratus
(Bem-te-vi)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Elaenia flavogaster
(Guaracava-de-barriga-amarela)

x

x

Hymenops perspicilattus
(Viuvinha-de-óculos)

x

x

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
(Pitiguari)

x

Hirundinidae
Tachycineta leucorrhoa
(Andorinha-de-testa-branca)

x

Tachycineta meyeni
(Andorinha chilena)
Pygochelidon cyanoleuca
(Andorinha-pequena-de-casa)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Turdus rufiventris
(Sabiá-laranjeira)

x

x

Turdus amaurochalinus
(Sabiá-poca)

x

x

x
x

x

Troglodytidae
Troglodytes musculus
(Corruíra)

x

x

x

x

x

x

x

x

Polioptilidae
Polioptila dumicola
(Balança-rabo-de-máscara)
Turdidae
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VCSG

Família / Espécie
1ª amos.

P

2ª amos.

1ª amos.

M
2ª amos.

1ª amos.

2ª amos.

Mimidae
Mimus saturninus
(Sabiá-do-campo)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Motacillidae
Anthus correndera
(Caminheiro-de-espora)
Anthus hellmayri
(Caminheiro-de-barriga-acanelada)
Anthus lutescens
(Caminheiro-zumbidor)

x

x

x

x

Anthus nattereri
(Caminheiro-grande)

x

Emberizidae
Ammodramus humeralis
(Tico-tico-do-campo)

x

x

Zonotrichia capensis
(Tico-tico)

x

x

Poospiza nigrorufa
(Quem-te-vestiu)

x

Sicalis flaveola
(Canário-da-terra-verdadeiro)

x

Sicalis luteola
(Tipio)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sporophila collaris
(Coleiro-do-brejo)

x

x

Embernagra platensis
(Sabiá-do-banhado)

x

Thraupis sayaca
(Sanhaçu-cinzento)

x

Thraupis bonariensis
(Sanhaçu-papa-laranja)
Paroaria coronota
(Cardeal)

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

Parula pitiayumi
(Mariquita)

x

x

Geothlypis aequinoctialis
(Pia-cobra)

x

x

x

x

Parulidae

Basileuterus leucoblepharus
(Pula-pula-assobiador)

x

x

Vireonidae
Cyclarhis gujanensis
(Gente-de-fora-vem)

x

Icteridae
Agelaius ruficapillus
(Garibaldi)

x

x

Amblyrhamphus holosericeus
(Cardeal-do-banhado)

x

x

Oreopsar badius
(Asa-de-telha)

x

x

Pseudoleistes guirahuro
(Chopim-do-brejo)

x
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VCSG

Família / Espécie
1ª amos.
Pseudoleistes virescens
(Dragão)

x

Molothrus rufoaxillaris
(Vira-bosta-picumã)

x

Molothrus bonariensis
(Vira-bosta)

x

Sturnella superciliaris
(Policia-inglesa)

x

P

2ª amos.

1ª amos.

x

M
2ª amos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Xanthopsar flavus
(Veste-amarela)

1ª amos.

2ª amos.

x

x
x

x

Fringilidae
Carduelis magellanica
(Pintassilgo)

x

x

Passeridae
Passer domesticus
(Pardal)
Total de Espécies / Campanha
Total de Espécies / Unidade Ambiental

X
79

64
93

x
72

70
91

x
58

47
73

Com base nas curvas de riqueza acumulada obtidas com os transectos, tanto a riqueza total (Figura 52),
quanto à riqueza por Unidade Ambiental (Figura 53), indicam que mais espécies devem ser registradas
durante as próximas amostragens. De acordo com a curva de espécies por Unidade, a região do São
Gonçalo demonstrou maior estabilização da curva acumulada e poucas espécies são esperadas no
decorrer das próximas atividades de campo. Entretanto, é necessário cautela uma vez que as estações
quentes do ano (primavera e verão) são marcadas pela presença e reprodução de espécies migratórias no
Estado (BELTON, 1994). Essas espécies ainda não foram observadas na referida pesquisa e são
documentadas para a área de estudo de acordo com os mapas de distribuição geográfica apresentados
por Belton (1994).
Os transectos que apresentaram maior riqueza de espécies estão dispostos na Unidade Ambiental
Paleovales (39 espécies), seguido da região das Marismas (28 espécies) e São Gonçalo (20 espécies). A
maior riqueza de aves nos transectos dos Paleovales pode estar associado a maior heterogeneidade dos
ecossistemas campestres dessa região.
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Figura 52 - Curva acumulada de espécies de aves ao longo dos 270 transectos de contagem, efetivados ao longo
das duas amostragens da avifauna sob influência da BR 392 – Pelotas – Rio Grande. Para a montagem da curva
acumulada, os transectos foram dispostos aleatoriamente.

Figura 53 - Curva da riqueza acumulada por Unidade Ambiental executados em duas amostragens da avifauna da BR
– 392.

Cinquenta espécies foram registradas através do método de transectos lineares (Tabela 25), largamente
recomendado para contagens de aves em paisagens com predomínio de ecossistemas abertos – tal como
a área de estudo. Em relação à variação de riqueza de espécies nos transectos de contagem entre as
campanhas, os valores foram pequenos - 37 e 41 espécies. No somatório das duas campanhas, 1094
contatos com espécimes de aves foram obtidos, entretanto, a primeira campanha apresentou um número
total de registros menor que a segunda amostragem, com 454 e 640 indivíduos, respectivamente.
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Tabela 25 - Riqueza e abundância de aves para cada Unidade Ambiental durante as duas amostragens da avifauna. .
Legenda: VCSG (Várzea do canal São Gonçalo); P (Paleovales), M (Marismas); amos. (Amostragem).
VCSG

P

M

Família / Espécie
1ª amos.

2ª amos.

1ª amos.

2ª amos.

1ª amos.

2ª amos.

2

1

1

2

2

Bubulcus ibis

1

1

Casmerodius albus

1

Tinamidae
2

Nothura maculosa
Anhimidae
Chauna torquata

4

1

Anatidae
1

Amazonetta brasiliensis
Ciconidae

1

Ciconia maguari
Ardeidae

Syrigma sibilatrix

1

1

Threskiornithidae
Phimosus infuscatus

33

Plegadis chihi

20

1

Falconidae
Caracara plancus
Milvago chimango

1
1

2

1

1

37

48

3

3

6

3

12

16

33

35

52

Rallidae
Aramides ypecaha
Charadriidae
Vanellus chilensis
Scolopacidae
Gallinago paraguaiae

1

Columbidae
Zenaida auriculata

3

2
30

Columba livia
Columbina picui

1

4

Cuculidae
Guira guira

5

18

15

Strigidae
Athene cunicularia

1

1

4

1

5

Trochilidae
Hylocharis chrysura

1

Picidae
Colaptes campestris

1

1
2

Melanerpes candidus
Furnariidae
Geositta cunicularia

1

Furnarius rufus

2

2

Anumbius annumbi

2
20
3

1

Tyrannidae
Lessonia rufa
Xolmis irupero
Xolmis dominicana

2
2

1

1
4

244 | Pelotas RS | Agosto | 2012

5

1
1

1

Relatório Semestral de Meio Ambiente N° 03 – Fevereiro a Julho de 2012
VCSG

P

M

Família / Espécie
1ª amos.

2ª amos.

1ª amos.

2ª amos.

2

3

6

6

1

7

2ª amos.

2

3

2

Satrapa icterophrys
Machetornis rixosus

1ª amos.

Pitangus sulphuratus

8

Hirundinidae
2

Tachycineta meyeni

1

Troglodytidae
Troglodytes musculus

1

Mimidae
Mimus saturninus

1

1

Motacillidae
Anthus correndera

17

4

1

18

8

2

Anthus hellmayri
Anthus lutescens

2
2

Anthus nattereri

4

6

1

1

1

Thraupidae
19

Paroaria coronota
Emberizidae
Ammodramus humeralis

1

Zonotrichia capensis

2

Sicalis flaveola
Sicalis luteola

56

2

1

16

33

3

122

Sporophila collaris

6

1

Icteridae
Agelaius ruficapillus

5

Sturnella superciliaris
Pseudoleistes virescens

1
105

6
28

Molothrus bonariensis

7

6

67

17

Xanthopsar flavus
Passeridae
Passer domesticus

2

Total de Indivíduos por Amostragem

247

135

96

361

111

Total de Espécies por Amostragem

12

17

24

28

18

Total espécies UA

20

39

144
19
28

As espécies mais abundantes e que somaram maior número de registros através das duas amostragens
foram: Vanellus chilensis (221), Sicalis luteola (183), Pseudoleistes virescens (118) e Molothrus
bonariensis (101) (Tabela 26). Espécies com baixa abundância e consideradas escassas na área de
estudo foram: Casmerodius albus, Ciconia maguari, Gallinago paraguaiae, Hylocharis chrysura,
Sporophila collaris, Sturnella superciliaris e Troglodytes musculus (Tabela 26).
A classe de distância que apresentou maior riqueza específica foi a mais distante da rodovia ( acima de
1400 m de distância da BR-392). Essa classe apresentou 38 espécies, seguida pelas classes “Perto” (30
espécies) e “Intermediária” (24 espécies) (Tabela 26). O maior número de indivíduos em uma única
campanha também foi registrado na classe mais distante, com 247 espécimes observados (Tabela 26).
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Tabela 26 - Riqueza e abundância de espécies por classes de distância da rodovia ao longo das duas amostragens
da avifauna. As espécies estão ordenadas de forma decrescente, conforme número total de contatos através das
amostragens.
Classes de distância
Espécie

Perto (0-120m)

Intermediária (500-700m)

Controle (acima - 1400m)

1ª amos.

2ª amos.

1ª amos.

2ª amos.

1ª amos.

2ª amos.

Vanellus chilensis

44

47

17

45

27

41

Sicalis luteola

2

123

20

1

Pseudoleistes virescens
Molothrus bonariensis

6
3

Sicalis flaveola
Guira guira

15

Phimosus infuscatus

33

Anthus lutescens

5

3

2

73

2

16

9

Total de
Contatos
221

37

183

112

118

1

19

101

28

55

23

38
33

1

8

7

8

Columba livia

3

32

30

30

Milvago chimango

1

9

3

8

3

3

27

Machetornis rixosus

1

1

3

8

4

8

25

6

2

7

9

24

2

4

2

Furnarius rufus
Anthus correndera

3

11

Plegadis chihi
Paroaria coronota

16

Xanthopsar flavus

21

21

3

19

17

Pitangus sulphuratus

3

Anthus hellmayri
Xolmis irupero

1

2

Colaptes campestris

1

1

Athene cunicularia

1

Nothura maculosa

1

Xolmis dominicana

1

2

2

1

6

5

4

2

1

10

1

5

8

2

2

2

6

5

0

6

5

5

3

5

5

5

4

3

Caracara plancus

1

Geositta cunicularia

1

2

5

1

4
4

2

3

1

Ammodramus humeralis

5

3
1

Tachycineta meyeni

12

1

Columbina picui

2

1

13

6

2
1

Anumbius annumbi

5

3

Amazonetta brasiliensis
Chauna torquata

17

1

Agelaius ruficapillus

Zenaida auriculata

22

2
1

3
2

Aramides ypecaha

1

1

2

Bubulcus ibis

1

1

2

Lessonia rufa

2
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Classes de distância
Espécie

Perto (0-120m)
1ª amos.

Intermediária (500-700m)

2ª amos.

Melanerpes candidus

2

Mimus saturninus

1

1ª amos.

2ª amos.

1ª amos.

2ª amos.
2

1

2

Passer domesticus
Satrapa icterophrys

1

Syrigma sibilatrix
Zonotrichia capensis

Total de
Contatos

Controle (acima - 1400m)

1

2

2

1

2

1

2

2

2

Anthus nattereri

1

1

Casmerodius albus

1

1

Ciconia maguari

1

1

Gallinago paraguaiae

1

1

Hylocharis chrysura

1

Sporophila collaris
Sturnella superciliaris

1

1

1

1

1

Troglodytes musculus

1

1

Transectos Lineares

44

45

34

45

45

45

-

Total de Espécies por
Amostragem

16

23

18

19

22

27

-

Total de Indivíduos por
Amostragem

117

214

90

200

247

226

1094

Total de Espécies

30

24

38

50

Quatro espécies ameaçadas de extinção já foram registradas na área de entorno da BR-392 até o presente
momento (Tabela 27). Nenhuma dessas espécies foi registrada na classe de distância “Perto” da rodovia
(Tabela 26) e isso pode estar relacionado principalmente à intensidade e frequência das perturbações
antrópicas, as quais são mais comuns nos setores adjacentes a BR.
Tabela 27 - Espécies ameaçadas de extinção registrada ao longo dos transectos lineares das duas amostragens da
avifauna. As categorias de ameaça seguem BirdLife International (2012), Ministério do Meio Ambiente (MMA 2003) e
o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do Rio Grande do Sul (Bencke et al. 2003).
Status de Conservação
Espécie

Nome Popular

RS

BRA

GL

Anthus nattereri

caminheiro-grande

VU

VU

VU

Xanthopsar flavus

veste-amarela

VU

VU

VU

Xolmis dominicana

noivinha-de-rabo-preto

VU

-

VU

Sporophila collaris

coleiro-do-brejo

VU

-

Das quatro espécies registradas, uma em especial carece de informações básicas sobre biologia, ecologia
e conservação – Anthus nattereri (caminheiro-grande). Abaixo, está a avaliação descritiva dos registros
das espécies, com as categorias de ameaça em escala global, nacional e regional; suas localidades de
ocorrência no presente estudo; bem como as recomendações feitas pela União Internacional para
Conservação da Natureza – IUCN – para cada espécie.
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Anthus nattereri (caminheiro-grande). Espécie ameaçada nos níveis Global (BirdLife International, 2012),
Nacional (MMA, 2003) e Regional (Bencke et. al. 2003) na categoria Vulnerável. Registrada na Unidade
Ambiental “Marismas”, foi observada em uma vasta extensão de campo de pecuária relativamente bem
conservada, com touceiras de capim altas e depressões levemente úmidas. A classe de distância do
registro da espécie é a “Longe”, ou seja, distância maior que 1,5 Km da BR-392. A União Internacional
para a Conservação da Natureza recomenda fortemente realizar estudos específicos de monitoramento
das populações e avaliar os efeitos de atividades antrópicas, como fogo e pastejo, na dinâmica
populacional dessa espécie.
Xanthopsar flavus (veste-amarela). Espécie ameaçada nos níveis Global (BirdLife International, 2012),
Nacional (MMA, 2003) e Regional (Bencke et. al. 2003) na categoria Vulnerável. Registrada na Unidade
Ambiental “Marismas” em setores de campo bem conservados longe da influência da BR-392. As
principais recomendações da IUCN referem-se a desenvolver um plano de ação, considerando a criação
de uma rede de reservas e campanhas de sensibilização para a conservação da espécie, bem como
proteger as zonas de nidificação.
Xolmis dominicanus (noivinha-de-rabo-preto). Espécie ameaçada no mundo (BirdLife International, 2012)
e no Rio Grande do Sul (Bencke et. al. 2003) na categoria Vulnerável. Registrada em duas áreas da
Unidade Ambiental “Marismas” em setores de campo bem conservado longe das imediações da BR-392.
Essa espécie, além de ter sido registrada co-ocorrendo com o veste-amarela, foi observada no mesmo
setor de transectos foi observado o caminheiro-grande. Dentre inúmeras recomendações da IUCN,
sugere-se que se mantenha a conectividade atual dos ecossistemas campestes para que haja um
corredor funcional para esta e outras espécies, bem como criar novas áreas protegidas de campo e evitar
grandes plantações florestais, garantindo a conectividade entre os habitat abertos.
Sporophila collaris (coleiro-do-brejo). Espécie ameaçada regionalmente enquadrada na categoria
“Vulnerável” de ameaça de extinção (Bencke et. al. 2003). Foi registrada na região dos Paleovales em
setores de campo entremeados com depressões úmidas e adensamentos de plantas aquáticas do gênero
Eryngium. A principal recomendação para esta espécie é coibir o comércio ilegal de aves, uma vez que é
uma espécie muito apreciada por criadores de aves silvestres.
6.2.7

Discussão

Mamíferos
A ocorrência de todas as espécies já era esperada para a área estudada corroborando com as
distribuições geográficas reportadas por Emmons & Feer (1997) e Eisenberg & Redford (1999). Todas as
espécies possuem ampla distribuição e são normalmente encontradas por quase toda a região
neotropical.
Existem alguns efeitos ecológicos ligados à fauna silvestre e infraestrutura de estradas, que podem ser
facilmente detectados, como: perda e degradação hábitat, mortalidade por atropelamento, barreira contra
movimentação silvestre e uso da vegetação viária pela fauna silvestre (BENNETT 1991; FORMAN &
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GORDON 1986; TROMBULAK & FRISSEL 2000; FORMAN 2003). Estes efeitos citados acima também são
evidenciados na presente área e compreender como a assembléia de mamíferos reage diante aos efeitos
amplia a capacidade de buscar medidas compensatórias a favor do grupo investigado.
As áreas próximas a BR-392 amostradas por ambos métodos demonstram que a assembléia se modifica
espacialmente. Rost & Bailey (1979) reportaram que os cervos (Odocoileus hemionus) e alces (Cervus
canadensis) evitavam mais habitats próximos às estradas do que centenas de metros mais afastados
delas. Locais junto a BR-392 abrigam quase as mesmas espécies que em áreas mais afastadas, pois
algumas espécies podem tirar pequenas vantagens da vegetação na borda da rodovia como áreas de
dispersão (MECH et al. 1988; PAGE 1981). Alguns autores reportaram que o movimento de raposas
(Vulpes vulpes) em Edimburgo (UK) era fortemente influenciado pela vegetação na margem de uma
ferrovia (KOLB 1984; TREWHELLA & HARRIS 1990). Apesar da presença de muitas espécies de
mamíferos nas áreas próximas a BR-392, a abundância decai por ser um ambiente bastante perturbado,
devido a distúrbios frequentemente proporcionados pela rodovia (ruído, volume de veículos, degradação e
a atividade humana) que afugentam as espécies silvestres.
De acordo com Seiler (2003), rodovias com tráfego acima de 10.000 veículos diários impõe uma barreira
impermeável (efeito barreira) para quase toda a fauna selvagem, o intenso tráfego repele a maioria das
espécies, e as que se aproximam da estrada acabam sendo mortas. Causas similares citadas por Seiler
(2003), também são observadas para a presente área (fluxo em torno de 10.000 veículos diários,
atropelamentos e o baixo uso de hábitats adjacentes a BR-392). Apesar de não termos dados suficientes
para prover informações dos movimentos das espécies no entorno da rodovia, é posivel que a duplcação
intensifique o impacto à fauna, resultando em perda de variabilidade genética, especialemneta para as
especies consideradas vulneráveis a extinção.
A construção de uma rodovia ou sua duplicação implica sempre na perda liquida de hábitat. A perda de
hábitat é a principal ameaça para fauna de mamíferos (FONTANA et al. 2003; MACHADO et al. 2008). Os
membros da ordem carnivora, são os principais a sofrerem com este efeito, pois possuem grandes áreas
de vida e baixas densidades e taxas de crescimento populacional lenta, tornando-os vulneráveis à extinção
quando submetidos a este efeito (NOSS et al. 1996; GITTLEMAN et al. 2001). Vários autores alertam que
a eliminação ou redução nas densidades de carnívoros em ecossistemas naturais tem desestruturado
comunidades animais e vegetais, com consequências graves, por vezes imprevisíveis e irreversíveis
(EISENBERG 1989; TERBORGH et al. 1999). As áreas próximas a BR-392 foram amplamente amostradas
(armadilhas fotográficas e transectos) e tudo indica que a perda de hábitat para os carnívoros na maior
parte não foi relevante, pois se restringiu a determinados pontos (Km 36, 38 e 41, 49) onde a estrada
fragmenta os ambientes palustres (mata e banhado).
A mortalidade pela colisão com veículos é outro efeito bastante negativo as espécies de vida longa e lenta
reprodução que são mais sensíveis com a perda de indivíduos na população (VERKAAR & BEKKER 1991;
FORMAN et al. 2003), e tal comportamento pode se enquadrar principalmente aos carnívoros (Cerdocyon
thous, Leopardus geoffroyi, Lontra longicaudis e Procyon cancrivorus) e também grandes roedores
(Myocastor coypus e Hydrochoerus hydrochaeris).
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Durante quatro anos em 137 quilômetros das Brs 392 e 471 foram contabilizados 114 indivíduos de
Cerdocyon thous mortos por atropelamento (Bager 2006). Registrada em todas as UA’s Cerdocyon thous
foi umas das espécies mais frequentes, principalmente na Várzea do Canal São Gonçalo (VCSG) e
Paleovales. Apresentou flexibilidade as áreas adjacentes a BR-392 (< 500 metros), sendo que maior
parte de sua ocorrência nesses ambientes esta vinculada a pontos de grande formação arbórea (mata
paludosa e arenosa) que são fragmentadas pela rodovia (Km 37, 39 e 42) ou que se encontram próximo a
BR-392 (Km 52). Conforme Eisenberg & Redford (1999) Cerdocyon thous pode habitar tanto ambientes
florestados e arbustivos, e também áreas abertas (campo) e ambientes alterados (SUNQUIST et al. 1989;
SANTOS et al. 2004). Devido à alta plasticidade da espécie observada e o histórico de atropelamentos, é
inevitável que as taxas de mortalidade deste canídeo associada às estradas possam se agravar no futuro,
acarretando negativamente as gerações populacionais que residem no entorno da rodovia.
Um dos carnívoros que possui o status conservação preocupante (Vulnerável) no estado foi Leopardus
geoffroyi, isto o torna mais sensível, por ser uma espécie que pode estar ameaçada no futuro. Análises
quanto à caracterização das áreas que Leopardus geoffroyi era geralmente atropelada em rodovias do
extremo sul do Brasil refletem alta tolerância da espécie a extensas áreas alteradas pela rizicultura (Bager,
2006). Os resultados demonstraram que a espécie tolera ambientes perturbados, mas sempre próximo à
formações arbóreas, no entanto sua presença foi mais comum em trechos distante da BR-392, sendo
mais frequentes nas UA’s Paleovales e VCSG. Uma das ações recomendadas para conservação da
espécie no estado é desenvolver planos de educação ambiental, pesquisas enfocando a distribuição
geográfica, ecologia e dinâmica populacional e garantir a preservação de hábitats conectados (INDRUSIAK
& EIZIRIK, 2003).
A Lontra longicaudis foi outro carnívoro com o status de conservação preocupante no estado. É um
animal de hábito aquático e maiores partes das causas da sua mortalidade no extremo sul do Brasil estão
ligadas aos atropelamentos nas rodovias, sendo vinculados a ambientes aquáticos que são fragmentados
(QUINTELA et al. 2012). Apesar das lontras serem menos afetados diretamente pelos veículos do que
outras espécies (BAGER et al. 2003; BAGER 2006), existem perdas de indivíduos, e por menor que seja
esta casualidade é um efeito negativo e propagado ao longo do tempo refletira nos parâmetros
populacionais (densidade, mortalidade, natalidade, migração e imigração) de gerações futuras. Garantir a
preservação dos ambientes límnicos e estuarinos ocupados por Lontra longicaudis, adotar medidas de
conservação nesses ambientes, e observar os requerimentos ecológicos da espécie diante a obras que
alterem os corpos ou cursos d’água e seus recursos tróficos são planos de conservação sugeridos por
Indrusiak & Eizirik (2003).
Outro táxon potencialmente afetado nas Brs 392 e 471 é Dildelphis albiventris (BAGER 2006; BARCELLOS
& BAGER 2009; BAGER & ROSA et al. 2010), assim como Cerdocyon thous foram frequentes,
principalmente no inverno e outono, sendo que no Marismas sua frequência duplicou. Este animal foi
amplamente encontrado próximo a BR-392, sendo a espécie mais tolerante a pontos altamente
antropizados. É um animal oportunista (onívoro), movimenta-se agilmente sobre as árvores e vive em
áreas bastantes antropizadas, inclusive em locais urbanos e podem ser encontrados em sótão de
moradias humanas (SILVA 1994). No estado de Santa Catarina o gambá-de-orelha-preta (Didelphis
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marsupialis) morre com bastante frequência nas estradas, por ser um animal muito lento no chão
(CIMADRI 1996). Rosa & Mauhs (2004), supõem que a mortalidade de Dildelphis albiventris na rodovia
RS 040 esteja vinculada a sua abundância no meio. Portanto e provável que sua abundância, alta
plasticidade ecológica e menor agilidade em meio terrestre, tornam as populações locais suscetíveis ao
atropelamento, no entanto, isto não implica necessariamente em uma ameaça, mas pode indicar a alta
abundância e dispersão na área.
Conforme Verkaar & Bekker (1991), os roedores de porte maior também podem se tornarem sensíveis
aos atropelamentos. O roedor de médio porte Myocastor coypus é a espécie mais afetada diretamente nas
Brs 392 e 471 (BAGER et al. 2003; BAGER 2006; BAGER & ROSA et al. 2010) e atualmente é observado
o mesmo. O trecho da BR-392 com a maior mortalidade de Myocastor coypus identificado por Barcellos
& Bager (2009), abrangem locais que a espécie foi frequentemente detectada nos transectos, sendo a
VCSG. A UA é representa por uma grande extensão de banhados e campos sazonalmente alagados, típico
hábitat de Myocastor coypus. O habitat de algumas espécies é um dos fatores fundamentais para
compreender o impacto direto da rodovia. Em Illinois os atropelamentos aos veados-de-cauda-branca
(Odocoileus virginianus) estavam associados a locais em que a estrada fragmentava as matas ripárias e
espaços públicos recreativos, que são característicos ambientes que a espécie é encontrada (FINDER et
al. 1999). Os atropelamentos a lontra-euroasiatica (Lutra lutra) na Europa estavam associados a locais
que a estrada corta cursos de água (PHILCOX et al. 1999; HAUER et al. 2002). Da mesma forma ocorre
para Myocastor coypus devido suas características comportamentais, que apontam medidas para esta
porção (entre Km 52 e 60) da Unidade Ambiental, onde a espécie é mais abundante e também afetada.
Os atropelamentos variam temporalmente sobre algumas espécies (Hydrochoerus hydrochaeris e
Myocastor coypus), onde as altas pluviosidades anuais no inverno aumentam o nível dos banhados e
nesses períodos há uma drástica redução das áreas secas e uma grande mortalidade de animais por
déficit alimentar, intensificando ainda mais os efeitos sobre as populações (BAGER et al. 2003; BAGER
2006). Ambos os métodos aplicados demonstraram variações da assembleia entre as estações, e
Hydrochoerus hydrochaeris são frequentes justamente no inverno e Myocastor coypus no outono e
inverno. A variação temporal dos atropelamentos e abundância desses roedores está muito ligada, e isto
pode indicar algumas ações nestes períodos para diminuir o impacto sobre as populações, porém essa
associação deve ser levada com cautela, pois é necessário amostrar diversos anos para captar os
padrões temporais que realmente apontem a esta associação.
Dois hotspots de atropelamento nas rodovias do extremo sul do estado já foram identificados, um na
Unidade de Conservação Estação Ecológica do Taim e outro localizado no município de Rio Grande
próximo a Pelotas (BAGER 2006). As UA’s VCSG e Paleovales abrangem um dos hot pots de
atropelamentos identificados por Bager (2006). Os resultados demonstraram que nestas UA’s exibiram
maior riqueza e frequência de espécies, sendo imprescindível que mais esforços e medidas de
compensação sejam aplicados nesses locais.
No extremo sul da planície costeira é considerado de extrema importância biológica para conservação dos
mamíferos no país (MMA 2000). A área amostrada sofre forte pressão antrópica e muitos ambientes
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estão altamente alterados e vem sendo constantemente ameaçados pelo crescimento periurbano que é
uma das causas citadas por Trombulak & Frissell (2000) associadas ao efeito das rodovias sobre as
comunidades aquáticas e terrestres, e que pode ameaçar a integridade da assembléia no entorno da BR392, por tolerar a cumulatividade e sinergismos de variados efeitos.
Anfíbios
As dezenove espécies de anfíbios observados na região do Município do Rio Grande já foram registradas
por outros autores (BRAUN & BRAUN, 1980; GAYER et al., 1988; LOEBMANN, 2005; ROSSET, 2008;
QUINTELA et al., 2009; QUINTELA et al., 2011); outras regiões da Planície Costeira do Rio Grande do Sul
(LOEBMANN & VIEIRA, 2005; MARTINS et al., 2007) e Região dos Pampas (GARCIA et al., 2007). As
espécies encontradas são comuns na região de estudo e representam 2% do total de anfíbios registrados
no Brasil (N=946) (SEGALLA, et al., 2012) e 20,21% para o Estado do Rio Grande do Sul (N=94)
(HERPETOLOGIA UFRGS, 2010). Nenhum dos anfíbios encontrados neste trabalho consta na listagem das
espécies ameaçadas de extinção em nível global (IUCN, 2011), nacional (MACHADO et al., 2008) e
estadual (GARCIA & VINCIPROVA, 2003).
As regiões das Marismas (M) e Paleovales (P) foram as mais ricas em espécies (N=16) em relação à
Várzea do Canal São Gonçalo (VCSG) (N=14), perfazendo 84,21% das espécies presentes nas
amostragens. Embora tenha ocorrido uma igualdade no número de espécies entre duas unidades
ambientais, verifica-se que há uma distinção na composição de espécies, o que gerou um
compartilhamento de algumas dessas entre as três unidades ambientais (Tabela 11).
Das sete famílias de anfíbios encontradas na área de estudo, a família Hylidae foi a mais numerosa em
espécie em relação às outras famílias (N=7; 36,84%), seguida de Leptodactylidae (N= 3) e Leiuperidae
(N=3) com 15,78%; respectivamente. As famílias Cycloramphidae (N=2; 10,52%) e Bufonidae (N=2;
10,52%), Typhlonectidae (N=1; 5,26%), Microhylidae (N=1; 5,26%) apresentaram os menores números
de espécies, o que gerou juntas um total de 31,56% da biota encontrada na região de estudo (Tabela 11).
Entre as famílias de espécies, a família Hylidae por ser a mais numerosa, apresenta características
distintas em relação às outras famílias encontradas na região. Essas características físicas presentes
nessa família, como a presença de discos adesivos na ponta dos artelhos (dedos), possibilita que um
maior número de espécies chegue a locais onde haja uma estratificação vertical em decorrência da
vegetação (CARDOSO et al.,1989). Outras características como o peso, o tamanho das espécies e fatores
de características fisiológicas (temperatura e a perda de água) podem influenciar na escolha de poleiros e
seleção de microambientes (DUELLMAN, 1967; POUGH et al., 1977).
Esse mesmo padrão foi observado na região Neotropical do maior número de espécies na família Hylidae
por outros autores (DUELLMAN & TRUEB, 1994) e para várias regiões do Brasil (e.g. ÁVILA & FERREIRA,
2004; CONTE & MACHADO, 2005; PRADO & POMBAL, 2005; MORAES et al., 2007; CANELAS &
BERTOLUCI, 2007; SANTOS et al., 2008; BOTH et al., 2008; COLOMBO et al., 2008). Os métodos
utilizados nas amostragens (Auditivo, Visual e Encontro Ocasional) apresentaram resultados distintos,
sendo o método visual o mais eficiente entre todos os métodos, seguidos do método auditivo com
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84,21% e encontros ocasionais 31,57% (Tabela 11). Embora dois dos três métodos utilizados tenham
sido eficientes, os resultados dos amostradores Chao 2 e Jackknife 2 que avaliaram posteriormente os
métodos auditivo e visual, indicaram que faltam mais espécies para ocorrer uma estabilização da riqueza
entre as unidades ambientais.
Houve uma tendência de mudança na abundância das espécies e riqueza de anfíbios anuros ao longo do
gradiente de distância da rodovia nas classes de 0-500, 500-1000 e >1000 metros quando visualizado
na Tabela 3. Esse efeito foi constatado pela análise de NPMANOVA na classe de distância de 0-500 e
500-1000 metros (Tabela 14), indicando uma mudança na composição de anfíbios na BR 392.
De acordo com Creed (2006), a perturbação é considerada quando ocorrem mudanças quantitativas na
biota ou ambiente. Essa perturbação é evidente na área de estudo observada nas classes de distância da
rodovia, visto que as pequenas alterações da abundância das espécies torna-se um efeito negativo sobre
os anuros em decorrência do fluxo constante de veículos, o que pode refletir no comportamento das
espécies como na interferência da vocalização dos machos para atração das fêmeas. O ruído, outro fator
importante a ser considerado, já foi avaliado em uma paisagem urbana (PARRIS et al., 2009) e área de
floresta (HOSKIN & GOOSEM, 2010).
Eigenbrod et al., (2009) foram os primeiros em quantificar a zona de efeito de estrada em anfíbios anuros.
Forman & Deblinger (2000) reportaram um efeito gerado pela alteração do habitat por estradas que pode
afetar centenas de metros das suas margens, chamada de zona de efeito de rodovia, o qual atinge
distâncias variadas nas paisagens que compõem suas margens. Na região de estudo, os resultados
demonstram que os efeitos negativos são menos atuantes a cima de >1000 metros de distância da
rodovia (Tabela 14). A análise de espécie indicadora indicou a espécie Leptodactylus latrans para a classe
de distância da rodovia, corroborando com o resultado apresentado na tabela 4.
Entre as unidades ambientais ocorreu uma distinção da composição de espécies entre as UA’s dos P e
VCSG, mas não houve distinção quando relacionada com a UA Marismas (Tabela 15). Em um contexto
paisagístico, a região da Planície Costeira do Rio Grande do Sul, apesar de possuir característica de
planície, apresenta uma heterogeneidade ambiental que possibilitou a criação de vários ecossistemas
distintos na paisagem, propiciando maior número de ambientes e microambientes para as espécies,
principalmente aos anfíbios. Existem diversos remanescentes de ambientes naturais importantes como os
remanescentes de matas de restinga, mata paludosa, campos, banhados, marismas, lagoas e dunas na
Planície Costeira (BURGER & RAMOS, 2007), o que contribuiu para essa distinção da composição entre
as unidades ambientais.
A composição de anfíbios foi distinta entre todas as estações do ano, ocorrendo uma variação sazonal
entre as campanhas (Tabela 16). Essa diferença talvez esteja relacionada com as diferentes estratégias de
reprodução. Wells (1977) discutiu essa diferença em anfíbios anuros, estabelecendo dois padrões
básicos de reprodução denominados de padrão explosivo e padrão prolongado. Aliado a essa
característica comportamentais, as condições ambientais têm uma forte influencia direta a atividade dos
anfíbios, as quais desempenham um papel importante na estruturação e regulação das comunidades
(TOFT, 1985). Nesse sentido, espera-se que a atividade reprodutiva dos anuros seja concentrada durante
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a estação chuvosa do ano e influenciada principalmente pela temperatura e pela precipitação (e.g.
ROSSA-FERES & JIM, 1994; SANTOS et al., 2007).
Na região da BR-392 essas variáveis tiveram elevações a partir do mês de setembro, quando iniciou a
estação da primavera e o período reprodutivo da maioria das espécies de anfíbios anuros, que se estende
até o mês de março, quando termina a estação do verão (ACHAVAL & OLMOS, 2003). No período da
primavera (meses de setembro a dezembro) a pluviosidade foi baixa (Figura 40), o que refletiu no número
de espécies (N=11 a 13 sp.), porém, foi maior o número de indivíduos (N=445 a 697 ind.) em
comparação com o verão (N=143 a 283 ind.) que apresentou maior pico de pluviosidade (Figura 41).
Duellman & Trueb (1994) citaram que as espécies de anfíbios são condicionadas pela chuva. Esse fato
pode ser observado nas duas estações do ano (inverno e verão) quando essa variável ambiental
(pluviosidade) condicionou maior número de indivíduos (Figura 40 e Figura 41). O outono (meses de
março a junho) foi a estação menos representativa quanto ao número de espécies e indivíduos (Figura 41)
que foi condicionada pelas baixas temperaturas e pluviosidade na região de estudo (Figura 40).
As rodovias exercem efeitos negativos sobre habitats adjacentes, populações e comunidades de espécies
(REE et al., 2011), os quais se refletem através de mecanismos que atuam sobre a biodiversidade, sendo
a perda de habitat, degradação de habitat, inacessibilidade ao habitat ou efeito barreira e mortalidade direta
das espécies os principais efeitos (TROMBULAK & FRISSEL, 2000; FORMAN et al., 2003; JAEGER et
al.,2005). Alguns desses efeitos, também foram evidenciados no presente estudo (VCSG, P e M) no
intuito de compreender sua relação com as assembleias de anfíbios.
A perda e degradação do habitat ocorrem desde a construção da rodovia, décadas a trás, o que tem
potencializado as alterações na paisagem até os dias atuais. Esses processos são evidentes ao longo da
paisagem com a chegada da rodovia e, recentemente, com a duplicação da BR 392, que potencializou o
crescimento e fluxo de veículos e pessoas na região. Aliado a esses processos, os agroecossistemas de
cultivo de arroz, criação de gado e a policultura (CENTRAN, 2009a) estão presentes na região de estudo,
o que aumenta a chances da perda e degradação do habitat dos anfíbios.
Entre os ecossistemas presentes na região, as áreas úmidas são um dos principais sistemas naturais que
constitui a paisagem da região como o complexo de banhados do Vinte-e-Cinco e Mulata, VCSG e M. A
drenagem de áreas úmidas está entre as ameaças mais preocupantes para os anfíbios (REASER, 2000),
principalmente pelo uso dos hábitats para reprodução. Essa ameaça pode ser destacada pela grande
presença de ambientes agrícolas na região, principalmente da cultura de arroz que necessita de grande
quantidade de água (GOMES & MAGALHÃES, 2004).
O efeito barreira é um fator importante na fragmentação global causada por estruturas lineares (SEILER,
2001) que implica no movimento dos animais em ultrapassar essa barreira, levando a inacessibilidade
desses ao habitat (EIGENBROD et al., 2009). Seiler (2001) citou que em rodovias com tráfego acima de
10.000 veículos por dia causaria uma barreira impermeável (efeito barreira) para quase todas as espécies.
Na BR-392, talvez esse efeito esteja acontecendo, visto que a rodovia possui um fluxo intenso de
veículos, o que poderia estar atuando nas populações de anfíbios. Nesse sentido, apesar de não termos
dados suficientes de informações dos movimentos das espécies no entorno da rodovia, é considerável
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que ao término das obras este efeito possa se intensificar, influenciando indiretamente na possível perda
de variabilidade genética das populações locais.
A mortalidade pela colisão com veículos é uma das principais causas direta de animais (FORMAN &
ALEXANDER, 1998), principalmente para os anfíbios, que tem sido afetado pela mortalidade por
atropelamento em várias regiões do mundo (e.g. CARR & FAHRIG, 2001; GLISTA et al., 2007; GRYZ &
KRAUZE, 2008; GEROW et al., 2010; ATTADEMO et al., 2011; COELHO et al., 2012). Para a região da BR392, esse efeito pode ser garantido pelo grande volume carros e caminhões que a utilizam. No entanto, de
acordo com o levantamento da fauna atropelada por esta Supervisão Ambiental foram registrados poucos
atropelamento de anfíbios, ficando restrita a seis indivíduos, quatro não identificadas quanto ao nível de
gênero e espécie e, duas identificadas como Leptodactylus latrans. Já os resultados abordados em
Centran (2009) na BR-392 doze indivíduos foram encontrados, sendo duas espécies identificadas como
Rhinella dorbignyi e Leptodactylus ocellatus “Latrans” e, dois indivíduos identificados em nível de gênero:
Rhinella sp.,e Leptodactylus sp.. Santana (2012) encontrou um baixo registro para anfíbios anuros em
quatro rodovias monitoradas na região central do Rio Grande do Sul, sendo Rhinella icterica, R.
fernandezae e Leptodactylus latrans as espécies identificadas. Bager (2006) encontrou duas espécies
(Bufo dorbignyi e Leptodactylus ocellatus “latrans”) na BR-392 e 471. Santos et al. (2012) monitorou 13
km de rodovia em Minas Gerais, e obtiveram uma baixa taxa de atropelamento para três espécies de
anfíbios. Nesse sentido, os resultados apresentados para anfíbios na BR-392 podem estar sendo
prejudicada pela metodologia e difícil visualização desse grupo devido ao volume do corpo e por
deteriorarem mais rapidamente. Esse mesmo problema foi constatado por outros autores em outras
regiões (e.g. PRADA, 2004; BAGER, 2006).
Dois hotspots de atropelamento nas rodovias do extremo sul do Rio Grande do Sul já foram constatados
no extremo sul do Rio Grande do Sul, um no Capão Seco (BR-392) e outro na Unidade de Conservação da
Estação Ecológica do Taim (BR-471) (BAGER, 2006). Nesse sentido, duas UA’s (VCSG e P) monitoradas
no atual trabalho, abrangem um dos hotpots de atropelamentos identificados por Bager (2006). Apesar de
baixa taxa de atropelamento encontrada para anfíbios na região de estudo, o mesmo autor demonstrou
que a região do Capão Seco é um importante ponto de atropelamento, o que é imprescindível que
esforços sejam aplicados nesta região para mitigar os impactos gerados pela rodovia.
Conforme Yanes et al. (1995) os passa faunas (tuneis ou bueiros) adequadamente instalados podem
ajudar na conservação de vertebrados terrestres. Algumas medidas mitigadoras, como o planejamento
analítico para implementar os passa faunas e a verificação de seu uso, poderá dar suporte a
reivindicações e melhorias (LESBARRÈRES & FAHRIG, 2012), o que diminuem a potencialidade do
impacto quanto à permeabilidade e mortalidade nas estradas em pontos críticos.
Répteis
A partir da compreensão de que os habitats no entorno das rodovias são alterados, chamado “zona de
efeito da rodovia” (FORMAN & DEBLINGER, 2000), procuramos compreender se a composição da
comunidade de répteis está sendo afetada no entorno da rodovia BR – 392. Com esse objetivo,
identificamos cerca de 73% das espécies registradas para a região de estudo (Rio Grande) (QUINTELA et
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al., 2006) e 24% dos répteis continentais conhecidos para Província Biogeográfica Pampeana (BÉRNILS
et al., 2007), sendo a riqueza estimada semelhante àquela observada por QUINTELA et al. (2006). O
grupo das serpentes apresentou o maior número de espécies, onde a família Colubridae foi a mais
abundante (QUINTELA et al., 2006), de acordo com o esperado, já que esta família abriga o maior número
de espécies entre as serpentes descritas para o Rio Grande do Sul (LEMA, 2002), assim como para o
Brasil (BÉRNILS & COSTA, 2011).
Levando-se em conta a influência de variáveis climáticas sobre os processos fisiológicos dos répteis,
onde atividades de reprodução e forrageamento são evitadas em períodos de baixas temperaturas (VITT &
CALDWELL, 2009), os resultados observados demonstraram um incremento de registros no final do
Inverno, com o pico ocorrendo na Primavera, período no qual as espécies estão emergindo (saindo da
hibernação) e iniciando o período reprodutivo (CAPPELLARI, 2005; WINCK & CECHIN, 2008; VITT &
CALDWELL, 2009). Essa mesma relação também é observada para o aumento das taxas de
atropelamentos dos répteis (ROSA & MAUHS, 2004; CENTRAM, 2009).
É importante salientar que apesar das espécies registradas não constarem nas listas de espécies
ameaçadas de extinção em nível global (IUCN, 2011), nacional (MARTINS & MOLINA, 2008) e estadual
(FONTANA et al., 2003), alguns impactos ameaçam a estrutura de suas populações, como é o caso da
espécie Trachemys dorbigni, que mesmo sendo abundante na área de estudo, sofre grande pressão
antrópica por coleta ilegal de ovos e filhotes (BAGER et al., 2006) e por atropelamento nas rodovias
(HENGEMÜHLE & CADEMARTOR, 2008; CENTRAN, 2009).
A distribuição de abundâncias relativas das espécies teve seu melhor ajuste através do modelo “série
geométrica”, que pressupõe que cada espécie se apropria de uma fração k do hiper-espaço dos nichos,
deixando 1-k, que pode ser ocupado por outras espécies (MAY, 1975). O modelo geométrico é esperado
em uma comunidade com baixa riqueza específica, em que as espécies chegariam a um ambiente
estressante, mas não saturado ecologicamente, em intervalos constantes de tempo e competiriam de
modo fortemente hierarquizado sob a influência de um fator predominante (MAGURRAN, 2004). Nesse
modelo há um pequeno número de espécies muito abundantes e a maioria das espécies tem pequena
abundância. Sendo assim, as espécies dominantes foram as serpentes do gênero Liophis (L. poecilogyrus
e L. jaegeri) e o quelônio Trachemys dorbigni. O gênero Liophis é conhecido por habitar
predominantemente áreas abertas, como campos secos, úmidos, terraços de várzea e ambientes
aquáticos, assim como espécies de quelônios para ambientes aquáticos lóticos e/ou lênticos, que por sua
vez, constituem a matriz da paisagem na região da Planície Costeira (SEELIGER et al., 1998). Cabe
destacar que o gênero Liophis é um dos que possui maior riqueza específica entre os gêneros de
serpentes no continente sul-americano (LEMA, 2002). No entanto, espécies desse gênero, geralmente
ocorrem em maior abundância em áreas da Planície Costeira (QUINTELA et al., 2006) do que em áreas da
Serra do Sudeste, relativamente próximas (OUTEIRAL, 2005; BALESTRIN, 2007), fato este relacionando
as fitofisionomias predominantes em cada região. Devido sua elevada abundância L. poecilogyrus
Também foi identificada espécie indicadora para a UA Marismas e para áreas mais distantes da BR – 392.
Apesar de sua elevada abundância este gênero é um dos com menores taxas de atropelamento na área de
estudo, ao contrário de T. dorbigni que está entre as três espécies mais atropeladas (CENTRAM, 2009).
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Algumas espécies foram relativamente comuns na área de estudo, como Philodryas patagoniensis e
Tupinambis merianae. A primeira apresenta atividade sazonal durante todos os meses do ano e ao longo
do dia, e também atividade diária concentrada nos períodos mais quentes do dia (PONTES, 2007). Já
Tupinambis merianae é uma espécie componente do gênero de lagartos com maior tamanho corporal nas
Américas onde possui ampla distribuição (WINCK, 2007) e atividade sazonal restrita aos meses mais
quentes do ano, sendo outubro e dezembro os meses que possuem maior atividade (WINCK & CECHIN,
2008). Estas duas também possuem altos índices de atropelamentos em estradas federais (ROSA &
MAUHS, 2004; KUNZ & GHIZONI-JR, 2009) e na área de estudo (CENTRAM, 2009).
A estrutura das assembléias de répteis varia com a estrutura do ambiente, onde algumas espécies podem
ser restritas a certos tipos de hábitat e sensíveis a perturbações naturais e antrópicas (NOGUEIRA et al.,
2005; PIANKA, 1989). Na área de estudo, os dados foram significantes quanto à distribuição diferenciada
da composição das assembléias de répteis entre os tratamentos. A distinção da UA Marismas, com maior
riqueza estimada, (Lote 3) para com as UA’s Paleovales e várzea do canal São Gonçalo (Lote 2) pode
estar relacionada às características físicas entre as áreas (RADAMBRASIL, 1986). Cabe destacar, que o
Programa de Levantamento, Mitigação e Monitoramento de Atropelamento de Fauna executado atualmente
na rodovia BR – 392, identificou o lote 3 como a área de menores taxas de atropelamento, já o lote 2 foi
identificado como hotspot de atropelamento, onde o segmento com maior número de répteis atropelados
foi a faixa dos km 55+000 e 56+000, inseridos na UA várzea do canal São Gonçalo.
Para as populações de répteis, as estradas representam uma ameaça direta de mortalidade por
atropelamento (JONES et al., 2011). Características como mobilidade lenta e ectotermia tornam o grupo
dos répteis vulneráveis podendo explicar a elevada mortalidade nas estradas. Como exemplo, algumas
serpentes utilizam a superfície da estrada para termorregulação (SULLIVAN, 1981), assim como alguns
quelôneos põem seus ovos na borda das estradas (ARESCO, 2005; STEEN et al., 2006). Além dos efeitos
diretos e mensuráveis, os impactos das estradas são agravados ainda por uma variedade de efeitos
indiretos que podem ser difundidos através da fragmentação e alteração de habitats que se estendem para
impactos ao nível da população e da comunidade, afetando taxas de crescimento, reprodução e
sobrevivência (ANDREWS et al., 2008).
No entorno da BR – 392 as espécies parecem estar amplamente distribuídas, entretanto, foi percebida
uma forte tendência de diminuição das abundâncias das espécies na distância próxima à rodovia, e um
aumento considerável numa distância superior a 1500 metros. Resultados semelhantes foram observados
por RUDOLPH e colaboradores (1999), os quais verificaram um incremento da densidade populacional de
serpentes acima de 450 m distantes da rodovia, no estado do Texas, EUA. Este efeito pode ser resultante
da chamada “zona de efeito da rodovia”, sendo esta caracterizada por mudanças expressivas nos
atributos dos habitats, tais como perda e degradação de hábitat, inacessibilidade ao hábitat ou efeito
barreira e mortalidade direta das espécies (TROMBULAK & FRISSEL, 2000; JAEGER et al., 2005; FAHRIG
& RYTWINSKI, 2009).
O efeito das rodovias sobre as comunidades de répteis, em longo prazo, é desconhecido no Brasil, e os
estudos disponíveis sobre o tema se referem às taxas de atropelamentos, os quais mostram os répteis
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como um dos principais grupos comprometidos (HENGEMÜHLE & CADEMARTOR, 2008; DORNELLES &
SCHLICKMAN, 2011), especificamente as serpentes, apontadas entre as espécies mais afetadas
(GUMIER-COSTA & SPERBER, 2009; HOBUS et al., 2009; ZEFERINO & BUENO, 2011). O grande número
de indivíduos e espécies atropeladas em rodovias brasileiras reforça a necessidade de estudos que
avaliem os impactos das rodovias sobre comunidades e populações. Esses impactos precisam ser
compreendidos para delinear estratégias de conservação que preservem o potencial evolutivo das
linhagens existentes.
É importante salientar que nos estudos prévios das espécies bioindicadoras BR-392 (CENTRAN, 2009),
não foi realizado levantamento da comunidade dos répteis, entretanto, o mesmo estudo identificou que
este grupo teve as maiores taxas de atropelamento, sendo a serpente Helicops infrataeniatus, a espécie
mais freqüentemente atropelada, especificamente na várzea do canal São Gonçalo. Entretanto, apenas três
espécimes foram registrados no presente estudo, resultado que pode ser decorrente do hábito aquático
desta espécie (BORGES-MARTINS et al., 2007), dificultando, assim, sua visualização em campo.
Por fim, para determinar se ocorre um efeito particularmente negativo das rodovias sobre os répteis,
precisamos de informações sobre propriedades da estrutura populacional das comunidades, como
densidade, estrutura de tamanho, razão sexual e classe etária, que podem ser utilizadas,
complementarmente, com as propriedades que vem sendo estudadas (riqueza e composição), na busca
de ampliar a compreensão ecológica sobre o tema. Com apenas informações sobre a distribuição da
fauna em relação às estradas, não podemos distinguir os efeitos reais das rodovias, já que o número de
animais pode ser baixo perto das estradas porque a taxa de mortalidade é elevada, o que reduz as
populações, ou porque animais evitam estes locais devido à elevada perturbação. Maiores taxas de
mortalidade e declínio de populações em áreas de rodovias apoiaria a primeira hipótese (FAHRIG et al.,
1995), e análises do deslocamento em trilhas, mostrando desvios fora das estradas, apoiaria o último
(WHITTINGTON et al., 2004).
6.2.8

Considerações Preliminares

Para a correta leitura do presente relatório é importante lembrar que as informações aqui contidas são de
caráter parcial e preliminar.
Geralmente qualquer metodologia selecionada para monitoramento de um grupo de fauna, terá sempre
eficácia diferenciada para determinadas espécies. Desta forma os resultados obtidos mediante a
metodologia desenhada para monitoramento com armadilhas fotográficas de mamíferos de médio e
grande porte, não representam a realidade das espécies de Myocastor coypus e Lontra longicaudis, dados
parcialmente subsidiados mediante a metodologia de procura de rastros. No caso dos anfíbios e
principalmente os répteis, as metodologias utilizadas podem não ser totalmente eficazes para amostrar
todas as espécies, pelo que resulta importante a liberação da licença de captura de fauna para a utilização
de armadilhas de interceptação e queda (pitfall trap) como metodologia complementar, com vistas a
melhorar os dados descritivos da representatividade das espécies e suas abundâncias. Esta licença foi
solicitada ao IBAMA, e a partir da autorização do órgão ambiental a metodologia de captura será utilizada.
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De acordo com os resultados preliminares, as Unidades Ambientais (UA’s) Várzea do Canal São Gonçalo
(VCSG) e Paleovales apresentam-se como regiões importantes para conservação de mamíferos de médio
e grande porte, pois apresentaram maior riqueza de espécies em comparação com a UA Marismas. Já
répteis a maior riqueza foi encontrada em marismas.
Também se tem pré-identificadas diversas espécies as quais poderiam ser alvo de monitoramentos
exclusivos, sendo esta uma importante avaliação a ser considerado uma vez finalizado o monitoramento
na etapa de instalação do empreendimento, mediante a discussão e análises dos resultados finais. No
caso dos mamíferos se têm identificadas as espécies Leopardus geoffroyi e Lontra longicaudis como
espécies ameaçadas de extinção, das quais se podem estudar sua movimentação no entorno da rodovia e
parâmetros populacionais. No caso dos anfíbios Leptodactylus latrans e identificada como uma potencial
espécie indicadora. Já no caso dos répteis se têm identificadas Helicops infrataeniatus e Trachemys
dorbigni como espécies de répteis mais vitimadas por atropelamento.
6.2.9

Registro Fotográfico

Foto 459. Registro de Capivara (Hydrochoerus hydrochaeris),
22/04/12, coord: 379262, 6460699; em Paleovales

Foto 460. Registro de Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous),
12/06/12, coord: 383367, 6445657; em Marismas.

Foto 461. Registro de Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus),
16/04/12, coord: 382983, 6447862; em Marismas.

Foto 462. Registro de Gato-do-mato-grande (Leopardus
geoffroyi), 10/06/12, 379995, 6461981; em Paleovales.
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Foto 463. Registro de Zorrilho (Conepatus chinga), 05/03/12,
coord: 374639, 6474494; em VCSG.

Foto 464. Registro de Tatu-peludo (Ephractus sexcintus),
06/03/12, coord: 382797, 6445066; em Marismas.

Foto 465. Registro de Mão pelada (Procyon cancrivorus),
08/06/12, coord: 379995, 6461981; em Paleovales.

Foto 466. Registro de Javaporco (Sus scrofa), 28/01/12,
coord: 390986, 6446124; em Marismas.

Foto 467. Registro de Perereca-comum (Hypsiboas
pulchellus), 12/06/12, coord: 372826, 6481505; em VCSG.

Foto 468. Registro de Perereca-comum (Hypsiboas
pulchelus), 12/06/12, coord: 372826, 6481505; em VCSG.
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Foto 469. Registro de Rã-grilo (Elachistocleis bicolor),
17/04/12, coord: 373105, 6475210; em VCSG.

Foto 470. Registro de Rã-crioula (Leptodactylus latrans),
13/04/12, 372210, 6481095; em VCSG.

Foto 471. Registro de Perereca (Dendropsophus sanborni),
30/11/11, coord: 375674, 6461164; em Paleovales.

Foto 472. Registro de Rã boiadeira (Pseudis minuta),
27/02/12, coord: 372210, 6481095; em VCSG.

Foto 473. Registro de Sapinho-de-jardim (Rhinella
fernandezae), 17/01/12, coord: 373908, 6474969; em VCSG.

Foto 474. Registro de Perereca (Scinax squalirostrix),
20/01/12, coord: 372935, 6481559; em VCSG.
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Foto 475. Registro de Sapinho-de-barriga-vermelha
(Odontophrynus maisuma), 23/04/12, coord: 381437,
6447162; em Marismas.

Foto 476. Registro de Rã (Leptodactylus latinasus), 02/03/12,
coord: 375918, 6462563; em Paleovales.

Foto 477. Registro de Teiú (Tupinambis merianae), 17/04/12,
coord: 371977, 6480791; em VCSG.

Foto 478. Registro de Cágado-preto (Acanthochelys spixii),
24/04/12, coord: 373349, 6475335; em VCSG.

Foto 479. Registro de Cobra-cega (Amphisbaena trachura),
24/04/12, coord: 376156, 6474668; em VCSG.

Foto 480. Registro de Tigre d’água (Trachemys dorbigni),
13/06/12, 373502, 6481107; em VCSG.
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Foto 481. Registro de Cobra d’água (Helicops infrataeniatus),
27/02/12, coord: 372509, 6481356; em VCSG.

Foto 482. Registro de Cruzeira (Rhinoceraphis alternatus),
20/01/12, coord: 386351, 6448008; em Marismas.

Foto 483. Registro de Jararaca-da-praia (Xenodon dorbigni),
25/04/12, coord: 378569, 6458438; em Paleovales.

Foto 484. Registro de Cobra-verde (Liophis jaegeri),
28/02/12, coord: 381641, 6447307; em 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

O objetivo do presente relatório é apresentar os resultados obtidos na campanha extraordinária realizada
em dezembro de 2011, os resultados da 4° campanha de monitoramento da qualidade da água, para Fase
de Implantação em que encontram os seis pontos monitorados nos Lotes 2 e 3, assim como os
resultados da 5° campanha realizado no mês de junho.
Campanha Extraordinária – Dezembro 2011
Foi realizada uma campanha extraordinária no mês de dezembro, no entorno de quatro pontos de
amostragem (Pontos 4, 5, 6 e 7) nos Lotes 2 e 3, onde a etapa atual do processo construtivo prevê
movimentação de terras e contenção de taludes.
A campanha extraordinária foi realizada no dia 05 de dezembro, onde foram analisados os parâmetros
estabelecidos pelo PBA, para o monitoramento da qualidade da água. As amostras coletadas foram
encaminhadas para laboratório onde foram feitas as análises de pH, sólidos em suspensão, sólidos
dissolvidos, oxigênio dissolvido, DBO, coliformes termotolerantes e óleos e graxas e a temperatura, que foi
medida diretamente em campo.
A água coletada foi encaminhada para análise no LQA - Laboratório de Química Ambiental da Universidade
Católica de Pelotas e os laudos encontram-se no Anexo 4 deste relatório.
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Foto 485. Coleta de amostras de água no Arroio Várzea I Ponto de monitoramento 4 (L2; 05/12/2011).

Foto 486. Coleta no Arroio Várzea II - Ponto de
monitoramento 5 (L2; 05/12/2011).

Foto 487. Ponto de coleta no Arroio Várzea III - Ponto de
monitoramento 6 (L2; 05/12/2011).

Foto 488. Coleta de água no Arroio Bolacha – Ponto de
monitoramento 7 (L2; 05/12/2011).

Os quadros a seguir apresentam a localização dos pontos onde foram coletadas as amostras de água
analisadas (Quadro 27) e os resultados destas análises para cada um dos parâmetros avaliados (Quadro
28).
Quadro 27. Localização dos pontos de amostragem de água:Coleta Extraordinária - lotes 2 e 3.
PONTOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA – Campanha Extraordinária
Ponto
Localização
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
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Quadro 28. Resultados da campanha de coleta e análise de água superficial. Coleta Extraordinária – Lotes 2 e 3.
Parâmetro
pH
SS
SD
OD
DBO
Coliformes Term.
Óleos e Graxas

Unidade

-1

mg .L
mg .L-1
mg O2.L-1
mg O2.L-1
UFC.100mL-1
mg .L-1

4
7,36
32,50
1.122,50
5,27
4,49
2.420
12,00

Pontos de Coleta
5
6
7,75
6,95
34,50
75,50
1.483,33
630
10,54
3,51
4,49
1,56
1.987
1.733
8,50
8,00

7
8,34
190,00
15.622,50
8,98
4,10
2.420
8,00

A presença de Coliformes Termotolerantes são características de águas superficiais nas condições em
que se encontram os pontos de monitoramento da qualidade da água nos lotes 2 e 3. Os valores
encontrados em todos os pontos monitorados estão abaixo de 4000 UFC.100mL-1 possibilitando o
enquadramento destes cursos d’água como classe 3. No período houve um aumento nos níveis deste
parâmetro, em todos os pontos monitorados, possivelmente, por ser um período de menor disponibilidade
hídrica e de maior movimentação da fauna nos pontos de monitoramento da qualidade da água. Estes
pontos são caracterizados por serem estruturas de conectividade entre os dois lados da rodovia como
estruturas de drenagem e também como estruturas para passagem de fauna.
Para o parâmetro Coliformes Termotolerantes não foi identificado aporte de esgoto doméstico em nenhum
dos cursos d’água onde os valores estiveram elevados.
Nos Pontos de Monitoramento 4, 5 e 6 não há urbanização no entorno ou moradias de propriedades rurais
e sendo assim, não há aporte de esgotos. Esta região se caracteriza por ser uma área de drenagem de
banhados onde os cursos d’água, localizados na várzea do canal São Gonçalo, se comportam como
vasos comunicantes não havendo praticamente nenhuma vazão neste período do ano, quando há menor
disponibilidade hídrica. Na figura abaixo estão indicados os Arroios Várzea I, II e III, sendo possível
identificar a descrição.
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Foto 489. Pontos de Monitoramento 4, 5 e 6, região de drenagem de banhados, sem urbanização do entorno.

No Ponto de Monitoramento 7 – Arroio Bolacha é caracterizado por estar inserido em uma região de
estuário onde há troca de água tanto com o estuário da Lagoa dos Patos quanto com o Oceano Atlântico,
podendo haver alteração em alguns parâmetros de avaliação da qualidade da água tais como Coliformes
Termotolerantes e Sólidos Dissolvidos.
Depois de avaliados os pontos de monitoramento onde os valores estiveram elevados (dezembro/2011) é
possível relacionar os valores obtidos ao período do ano em que há menor disponibilidade hídrica,
possibilitando uma maior concentração, quando "Coliformes termotolerantes: Além de estarem presentes
em fezes humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras matrizes
ambientais que não tenham sido contaminados por material fecal" como descreve a Resolução CONAMA
357 de 2005.
Em todos os pontos monitorados o parâmetro Óleos e Graxas, utilizado para identificar alterações
decorrentes da movimentação de máquinas e veículos de serviço, estiveram virtualmente ausentes porém,
foi feita análise laboratorial das amostras de água para este parâmetro. A ausência de iridescências pode
ser observada no registro fotográfico realizado durante a coleta, nos pontos monitorados nesta campanha
extraordinária.
Quanto aos níveis de sólidos em suspensão o maior valor obtido foi na amostra coletada no Ponto de
Monitoramento 7, que neste período apresentou uma redução nos níveis da água e como é um corpo
hídrico inserido em uma região de estuário os níveis encontrados podem ser considerados característicos
desta região.
Quanto aos níveis de pH encontrados em todos os pontos monitorados, conforme representados na
Figura 58, a faixa indicada pela Resolução CONAMA foi atendida, quando nenhum dos corpos hídricos
acompanhados excedeu o limite superior, assim como nenhum dos pontos os níveis obtidos estiveram
abaixo do limite inferior.
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Figura 54. Potencial Hidrogeniônico - pH.

Os níveis de oxigênio dissolvido encontrados em todos os pontos de amostragem monitorados estão
dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA, com exceção do ponto de monitoramento 6,
conforme ilustra a Figura 59, onde houve redução na disponibilidade hídrica e o curso d’água encontra-se
coberto por vegetação, como é esperado para este período do ano naquela região.
Figura 55. Níveis de Oxigênio Dissolvido.

Os níveis de DBO, ilustrados na Figura 60, encontrados em todos os pontos de monitoramento estão
dentro dos níveis máximos para o enquadramento dos corpos hídricos em Classe II da Resolução
CONAMA, classe de enquadramento dos pontos monitorados por este Programa, segundo o PBA.
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Figura 56. Níveis de Demanda Bioquímica de Oxigênio.

Os níveis de Sólidos Dissolvidos estiveram além dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA para
as Classes 1, 2 e 3, nos Pontos de Monitoramento 4 e 5. Nestes pontos, embora tenha havido
movimentação de terra, estima-se que os valores elevados estejam relacionados com dois fatores em
especial: (i) redução no volume e escoamento da água e consequente aumento na concentração de íons
dissolvidos presentes nas águas (principais constituintes dos sólidos dissolvidos); (ii) no ponto de
Monitoramento 7, além da redução no volume e escoamento, os níveis de sólidos dissolvidos
apresentaram-se elevados provavelmente por este ponto estar localizado em uma região de estuário, onde
a água pode ser classificada como salobra1. Os níveis de sólidos dissolvidos estão ilustrados na Figura
61.

1

Água salobra é aquela que tem mais sais dissolvidos que a água doce e menos que a água do mar. Tecnicamente,
considera-se água salobra a que possui entre 0,5 e 30 gramas de sal por litro. A água salobra é típica dos estuários
e resulta da mistura da água do rio correspondente com a água do mar.
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Figura 57. Níveis de Sólidos Dissolvidos.

Foto 490. Região de estuário onde se encontra localizado o Arroio Bolacha, Ponto de Monitoramento 7, de acordo com o PBA.

O Arroio Bolacha (Ponto de Monitoramento 7) deságua no Saco da Mangueira, conforme ilustra a figura
acima, que segundo Monteiro et al. (2005) é um ambiente semi-fechado ligado ao estuário da Lagoa dos
Patos através de uma estreita comunicação, que por sua vez tem sua conexão com o Oceano Atlântico
através de uma entrada de 750m de largura.
Segundo Pritchard (1952, em Nichols e Biggs, 1978): “Estuário é um corpo de água costeira semifechado
que tem uma comunicação livre com o oceano e contém água marinha diluída com água doce da
drenagem continental”. A água salgada em geral é quase que totalmente expulsa do estuário durante
períodos de enchente, como no fim do inverno e início da primavera.
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A hidrodinâmica deste estuário é controlada, ainda segundo Monteiro et al. (2005), pela combinação dos
efeitos causados pela ação do vento local sobre a superfície da água, pela ação do vento não-local agindo
na região costeira e pela descarga dos rios na região norte da Laguna.
A salinidade no Saco da Mangueira é dependente do desnível entre a zona costeira e o limite norte do
estuário, sendo que o componente longitudinal do vento, caracterizado como efeito local, age sobre a
superfície do Saco da Mangueira influenciando a circulação desta enseada, causando um transporte de
água instantâneo entre suas extremidades na direção do vento. Com ventos soprando de nordeste, a água
é transportada em direção à extremidade sul da enseada em direção à Lagoa Verde (MONTEIRO et al.2005).
Na região de Rio Grande os ventos que sopram ao longo do eixo principal NE-SW do corpo da lagoa,
controlam decisivamente a circulação, o nível e a quantidade de água oceânica misturada na água da
lagoa (Garcia,1998). Segundo Marques (1994), o regime de salinidade no estuário depende da
intensidade do vento.
De acordo com a salinidade e a variável sólidos dissolvidos totais apresentam a mesma magnitude na
maioria das águas, quando ambas as variáveis são expressas em miligramas por litro. Íons inorgânicos de
cálcio, magnésio, sódio, potássio, bicarbonato, sulfato e cloreto geralmente compõem 95% ou mais do
peso de sólidos totais na água e dada às características da região descritas anteriormente pode-se afirmar
que os valores elevados do parâmetro sólidos dissolvidos são esperados para este período e estão
diretamente vinculados a condições naturais para o Ponto de Monitoramento 7.
Durante a campanha não foi observada nenhuma alteração que justificasse a necessidade de avaliar
algum outro parâmetro além dos previstos no PBA e avaliados os resultados das análises, não foi
identificada necessidade de haver coleta extraordinária a montante nos pontos monitorados.
4° campanha de monitoramento da qualidade da água Lotes 2 e 3 – Fevereiro 2012
Também durante o mês de fevereiro foi realizada campanha de monitoramento da qualidade da água,
quando foram coletadas amostras de água nos seis pontos monitorados nos lotes 2 e 3.

Foto 491. Coleta de amostra de água no São Gonçalo - Ponto
de monitoramento 3B (L2; 15/02/2012).

Foto 492. Amostra de água coletada no São Gonçalo Ponto de monitoramento 3A (L2; 15/02/2012).
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Foto 493. Coleta no Arroio Várzea I - Ponto de monitoramento 4
(L2; 15/02/2012).

Foto 494. Coleta no Arroio Várzea II - Ponto de
monitoramento 5 (L2; 15/02/2012).

Foto 495. Coleta no Arroio Várzea III - Ponto de monitoramento
6 (L2; 15/02/2012).

Foto 496. Coleta de amostra de água no Arroio Bolacha –
Ponto de monitoramento 7 (L3; 15/02/2012).

Os quadros a seguir apresentam a localização dos pontos onde foram coletadas as amostras de água
analisadas (Quadro 29) e os resultados destas análises para cada um dos parâmetros avaliados (Quadro
30).
Quadro 29. Localização dos pontos de amostragem de água: lotes 2 e 3.
PONTOS DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA – 4ª Campanha
Ponto
Localização
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

Quadro 30. Resultados da 4ª Campanha de coleta e análise de água superficial.
Pontos
Parâmetro
Unidade
3A
3B
4
pH
8,74
8,35
7,15
SS
mg .L-1
61
59
103
SD
mg .L-1
8677,5
7726,25
1052,5
OD
mg O2.L-1
10,35
11,32
3,51
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5
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28
1470
6,25

6
7,56
67
922,5
3,12

7
8,48
206
26386,25
4,68
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Parâmetro

Unidade

DBO
Coliformes Term.
Óleos e Graxas

mg O2.L-1
UFC.100mL-1
mg .L-1

Pontos
3A
5,08
37
9

3B
8
1733
1

4
2,92
2420
7,5

5
4,49
2420
7

6
3,12
2420
1

7
4,48
1414
20,5

A presença de Coliformes Termotolerantes são características de águas superficiais nas condições em
que se encontram os pontos de monitoramento da qualidade da água nos lotes 2 e 3. Os valores
encontrados em todos os pontos monitorados estão abaixo de 4000 UFC.100mL-1, nível estabelecido para
enquadramento como água doce de classe III e no Ponto de Monitoramento 3A o valor encontrado esteve
abaixo de 1000 UFC.100mL-1 possibilitando o enquadramento destes cursos d’água como classe II.
Em todos os pontos monitorados o parâmetro Óleos e Graxas, utilizado para identificar alterações
decorrentes da movimentação de máquinas e veículos de serviço, estiveram virtualmente ausentes porém,
foi feita análise laboratorial das amostras de água para este parâmetro.
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 foi verificado nenhum resultado discrepante.
Os níveis de pH encontrados em todos os pontos monitorados, conforme representados na Figura 58, a
faixa indicada pela Resolução CONAMA foi atendida, quando nenhum dos corpos hídricos acompanhados
excedeu o limite superior, assim como nenhum dos pontos os níveis obtidos estiveram abaixo do limite
inferior.
Figura 58. Potencial Hidrogeniônico - pH.

Os níveis de oxigênio dissolvido encontrados nos pontos de amostragem 4 e 6 estão abaixo dos valores
mínimos estabelecidos para as três classes da Resolução CONAMA, seguindo a mesma tendência das
campanhas anteriores. Estes cursos d’água caracterizam-se como zona de drenagem de uma região de
banhados, apresentando características singulares, tais como pouca profundidade e baixa vazão
apresentando pouca movimentação das águas, além desta campanha ter sido realizada em período de
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temperaturas elevadas, previstas para esta época do ano. Nos demais pontos os valores de oxigênio
dissolvido encontrados contemplam os níveis estabelecidos pela Resolução CONAMA conforme ilustra a
Figura 59.
As atividades em curso nestes locais não implicam em intervenção direta nos recursos hídricos
monitorados neste Programa, que possam influenciar na concentração de oxigênio, tais como
barramentos, desvios de cursos d’água e retirada de água ou aporte de material orgânico.
Figura 59. Níveis de Oxigênio Dissolvido.

Os níveis de DBO, ilustrados na Figura 60, em dois pontos de monitoramento, estão compatíveis com
classe 1(Ponto 4 e Ponto 6) e três pontos compatíveis com classe 2 (Pontos de monitoramento 3B, 5 e
7). Nos pontos onde houve o maior valor (3A e 3B) ainda não existem atividades construtivas em seu
entorno indicando que a matéria orgânica presente neste curso d’água é de fontes externas à obra.
Figura 60. Níveis de Demanda Bioquímica de Oxigênio.
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Os níveis de Sólidos dissolvidos encontrados em todos os pontos de monitoramento estão acima dos
níveis estabelecidos pela Resolução CONAMA para as Classes 1, 2 e 3, conforme ilustra a Figura 61.
Existindo influência da água do mar no período seco nesta região, tanto no Arroio Bolacha (Ponto 7),
quanto no Canal São Gonçalo (3A e 3B), os valores de sólidos dissolvidos elevados são esperados neste
período. Cabe ressaltar que ainda não existem frentes de obra nos Pontos de Monitoramento 3A e 3B.
Figura 61. Níveis de Sólidos Dissolvidos.

As atividades de monitoramento de rotina foram realizadas, acompanhando as condições do entorno dos
cursos d’água, indicando onde houve atividade construtiva e quais foram, conforme descrito no quadro a
seguir.
Quadro 31. Fase do processo construtivo nos pontos de monitoramento da qualidade da água.
Pontos
Processo construtivo
monitorados
Arroio Várzea I
Construção da ponte (Foto 497)
Arroio Várzea II
Construção da ponte (Foto 498).
Arroio Várzea III
Conclusão da contenção nas cabeceiras da ponte (Foto 499)
Arroio Bolacha
Manutenção da proteção nas cabeceiras da ponte (Foto 500)
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Foto 497. Avanço no processo construtivo da ponte no arroio
Várzea I - Ponto 4 (Km56+150; L2; 15/02/2012).

Foto 498. Construção da ponte no arroio Várzea II - Ponto 5
(Km55+020; L2; 15/02/2012).

Foto 499. Arroio Várzea III (Ponto 6), contenção nas
cabeceiras da ponte (Km53+500; L2; 29/02/2012).

Foto 500. Arroio Bolacha (ponto 7), cabeceiras da ponte
protegidas com sacos de areia e taludes enleivados
(Km14+650; L3; 15/02/2012).

5° campanha de monitoramento da qualidade da água Lotes 2 e 3 – Junho 2012
Durante este mês as atividades de monitoramento de rotina foram realizadas, acompanhando as
condições do entorno dos cursos d’água, indicando onde houve atividade construtiva no mês de junho e
quais foram, conforme descrito no quadro a seguir.
Quadro 32 Fase do processo construtivo nos pontos de monitoramento da qualidade da água.
Pontos
Processo construtivo
monitorados
Arroio Várzea I
Ponte sobre o arroio Várzea I já concluída (Foto 501 e Foto 502)
Arroio Várzea II
Construção da ponte (Foto 503)
Arroio Várzea III
Ponte sobre o Arroio Várzea III já concluída (Foto 505)
Arroio Bolacha
Ponte sobre o Arroio Bolacha já concluída (Foto 506)

Foi feito registro fotográfico para o acompanhamento do processo construtivo em que se encontram os
pontos de monitoramento da qualidade da água deste Programa e as condições dos corpos de água
nestas frentes de obra. As fotos a seguir ilustram as condições dos cursos hídricos monitorados durante
este período.
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Foto 501.Arroio Várzea I (Ponto 4),Contenção das cabeceiras
e remoção de material carreado (Km56+150; L2;
14/06/2012).

Foto 502. Arroio Várzea I (Ponto 4), Construção da cinta de
contenção nas cabeceiras e remoção de material carreado
(Km56+150; L2; 14/06/2012).

Foto 503. Arroio Várzea II, sem disponibilidade hídrica - Ponto
6, (Km53+500; L2; 25/04/2012).

Foto 504. Equipe da Supervisão ambiental em coleta de
amostras de água no Canal São Gonçalo (Pontos 3A e 3B).

Foto 505. Arroio Várzea II (Ponto 6),equipe em coleta de
amostra de água para monitoramento da qualidade
(Km53+500; L2; 25/04/2012).

Foto 506. Arroio Bolacha (Ponto 7), coleta de amostra de
água (Km14+650; L3; 16/04/2012).

Durante o mês de junho foram realizadas coletas de amostras para o cumprimento da quinta campanha de
monitoramento da qualidade da água, prevista para este mês, contemplando as atividades deste
Programa. Não foi possível a coleta de amostras nos pontos 4 e 5 por não haver disponibilidade hídrica no
período em que foram realizadas as atividades de campo. E, em atendimento à solicitação encaminhada
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em parecer técnico, pela CGMAB, foram realizadas análises de condutividade e salinidade nos pontos 3A,
3B e 7, como estabelecido.
Os resultados desta campanha encontram-se apresentados no quadro abaixo e nos gráficos que seguem.
Quadro 33. Resultados da 5ª campanha de coleta e análise de água superficial – Lotes 2 e 3.
Parâmetro

Unidade

pH
SS
SD
OD
DBO
Coliformes Term.
Óleos e Graxas
Condutividade
Salinidade

mg .L-1
mg .L-1
mg O2.L-1
mg O2.L-1
UFC.100mL-1
mg .L-1
MS/cm
%

3A
7,65
29,5
6442,5
4,53
3,59
2420
24,75
4,42
6

Pontos de Coleta
3B
6
6,88
7,22
41,5
8,5
10103,75
486,25
7,92
4,34
6,6
2,45
2420
2420
35,5
23
6,31
-10
--

7
7,31
78
17932,5
6,98
5,47
54
6
11,83
18

Os resultados de salinidade e condutividade estiveram dentro do previsto para os três pontos onde houve
esta análise (Ptos 3A, 3B e 7), possibilitando a avaliação dos demais parâmetros com interface à situação
de menor disponibilidade hídrica no período de realização desta Campanha.
A presença de Coliformes Termotolerantes são características de águas superficiais nas condições em
que se encontram os pontos de monitoramento da qualidade da água nos lotes 2 e 3. Os valores
encontrados em todos os pontos monitorados estão abaixo de 4000 UFC.100mL-1 possibilitando o
enquadramento destes cursos d’água como Classe 3, sendo que somente os valores encontrados no
Ponto 7 possibilitariam o enquadramento na Classe 1. No período houve um aumento nos níveis deste
parâmetro, em todos os pontos monitorados, assim como na campanha anterior, possivelmente, pela
manutenção de um período prolongado de menor disponibilidade hídrica.
Em todos os pontos monitorados o parâmetro Óleos e Graxas, utilizado para identificar alterações
decorrentes da movimentação de máquinas e veículos de serviço, estiveram virtualmente ausentes porém,
foi feita análise laboratorial das amostras de água para este parâmetro. A ausência de iridescências pode
ser observada no registro fotográfico realizado durante a coleta, nos pontos monitorados nesta campanha.
Quanto aos níveis de sólidos em suspensão o maior valor obtido foi na amostra coletada no Ponto de
Monitoramento 7 – Arroio Bolacha, assim como nas campanhas anteriores, justificados pelas
características do local (região de estuário) que em um período com pouca disponibilidade hídrica recebe
incremento de água salgada, assim como no Ponto 3B, que além de apresentar salinidade está localizado
próximo à desembocadura do canal Santa Bárbara, que recebe aporte de esgoto doméstico enquanto
perpassa a zona urbana do município de Pelotas, justificando também os altos valores no Ponto 3A,
localizado à jusante deste, no mesmo Canal São Gonçalo.
Quanto aos níveis de pH encontrados em todos os pontos monitorados, conforme representados na
Figura 62, a faixa indicada pela Resolução CONAMA foi atendida, quando nenhum dos corpos hídricos
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acompanhados excedeu o limite superior, assim como nenhum dos pontos os níveis obtidos estiveram
abaixo do limite inferior.
Figura 62. Potencial Hidrogeniônico - pH.

Os níveis de oxigênio dissolvido encontrados em todos os pontos de amostragem monitorados estão
dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA, ao menos para o enquadramento em Classe
3, conforme ilustra a Figura 63.
Figura 63. Níveis de Oxigênio Dissolvido.

Os níveis de DBO, ilustrados na Figura 64, encontrados nos pontos de monitoramento estão dentro dos
níveis máximos para o enquadramento dos corpos hídricos em Classe II da Resolução CONAMA, classe
de enquadramento dos pontos monitorados por este Programa, segundo o PBA, exceto o Ponto de
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Monitoramento 3B, localizado junto à foz do Canal Santa Bárbara que apresenta aporte de esgoto
doméstico.
Figura 64. Níveis de Demanda Bioquímica de Oxigênio.

Os níveis de Sólidos Dissolvidos estiveram além dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA para
as Classes 1, 2 e 3, nos Pontos de Monitoramento 3A, 3B e 7. Nestes pontos, estima-se que os valores
elevados estejam relacionados com dois fatores em especial: (i) redução no volume e escoamento da
água e consequente aumento na concentração de íons dissolvidos presentes nas águas (principais
constituintes dos sólidos dissolvidos); (ii) além da redução no volume e escoamento, os níveis de sólidos
dissolvidos apresentaram-se elevados provavelmente por haver um aporte de água salgada neste período.
Os níveis de sólidos dissolvidos estão ilustrados na Figura 65, e podem ser justificados através dos
resultados da análise de Salinidade e Condutividade realizadas nesta campanha, para estes três pontos.
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Figura 65. Níveis de Sólidos Dissolvidos.

As alterações nos parâmetros analisados na 5ª Campanha de Monitoramento da Qualidade da Água estão
relacionadas ao período prolongado de baixa disponibilidade hídrica, em uma região em que há aporte de
água salgada e, além disso, está caracterizada por ser uma área de drenagem de banhados e, portanto
não foi possível realizar coleta em dois pontos por não haver água disponível.
A realização da 6ª Campanha da fase de implantação do empreendimento está prevista para outubro de
2012 nos Lotes 2 e 3.
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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

Campanha de monitoramento de ruídos

No semestre compreendido entre Fevereiro de 2012 e Julho de 2012 foi realizada uma campanha de
monitoramento de ruídos, prevista semestralmente no Plano Básico Ambiental.
6.4.2

Metodologia

Foi realizada campanha de monitoramento de ruídos nos pontos descritos no PBA e na LI, num total de 9
pontos nos Lotes 2 e 3.
Durante o monitoramento houve significativa mudança no volume de ruídos, originados pelo fluxo intenso
de tráfego, principalmente de caminhões, os quais são, reconhecidamente, uma das principais fontes de
ruídos na rodovia, além de possuir um volume de tráfego distinto ao longo das 24 horas diárias.
Os pontos foram monitorados no turno da manhã e no turno da tarde, na curva de compensação “A”, a
uma altura de aproximadamente 1,20m do solo.
Os procedimentos para avaliação de poluição sonora nas áreas foram realizados conforme a norma ABNT
NBR 10.151. Segundo este documento, o tempo de medição deve ser escolhido de forma a permitir a
caracterização do ruído em questão. A medição pode envolver uma única amostra ou uma sequência
delas.
Desta forma, optou-se por realizar o monitoramento dos níveis de ruídos, em cada local por meio de três
amostras de 5 minutos. Em cada uma destas, foi sendo avaliado o nível global de energia equivalente (LAeq
= dB (A), utilizada para a análise com os critérios de avaliação da norma (NBR 10151/2000). Em cada
amostra de cinco minutos, foram registrados os índices L10, L50 e L90, os quais permitem a análise dos
diferentes níveis de ruídos, da seguinte forma:
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L10 – Nível ultrapassado durante 10% do tempo de medição (30 segundos, nesta campanha).
Muito utilizado para caracterizar o incômodo, em particular, o ruído de construção civil, de
tráfego, etc.;



L50 – Nível ultrapassado durante 50% do tempo de medição (2,5 minutos, nesta campanha).
Representa o nível médio;



L90 – Nível ultrapassado durante 90% do tempo de medição (4,5 minutos, nesta campanha).
Representa o nível do ruído de fundo.

Para os registros, utilizou-se de um decibilímetro (Medidor Multifuncional ITMP-600 INSTRUTEMP).
Complementarmente, através do mesmo aparelho, foram registrados os seguintes dados: temperatura
(OC), umidade relativa do ar (%) e velocidade do vento (m/s). Este último, a partir da média das
velocidades registradas no intervalo de 1 minuto. Em cada um dos locais de monitoramento também
foram registrados dados climatológicos gerais.
Em cada amostragem (ponto), também foram tomadas as coordenadas geográficas para a obtenção de
imagens de satélite de cada ponto, tornando a apresentação e a análise mais específica e ilustrativa dos
mesmos. Para tanto, as coordenadas foram processadas por meio de dois softwares,
complementarmente utilizados: Track Maker (versão 13.8) e Google Earth.
A denominação dada para cada local de monitoramento seguiu a sequência prevista no PBA e, para os
pontos adicionais (LI 453/2007), foram adicionadas duas letras relacionadas ao ambiente. Todas as
identificações foram precedidas da palavra “RUIDO”. O Quadro 1, a seguir, apresenta os seis locais de
monitoramento desta campanha.
Quadro 34. Pontos de monitoramento de ruídos (origem, forma de designação, localização e coordenadas
geográficas).
Ponto

Origem

Lote

RUIDO12

3

RUIDO11
RUIDO10
RUIDO09
RUIDO08
RUIDO07
RUIDO06
RUIDOBA
RUIDOSG

3
3
3
2
2
2
2
2

PBA

LI

Localização
Localizado km 28+300, lado direito, dentro do Canteiro de
obras - Rio Grande
Km 8+790, lado direito - Próximo ao trevo (rodovia – ferrovia)
Km 19+350, lado direito - Acesso ao Bairro Carreiros
Km 26+470, lado direito – Vila da Quinta
Km 42+610, lado direito – Povo Novo
Dentro da construtora Ivaí – Capão do Leão
Localizado no final da Rua Prof. Agostinho – Capão do Leão
Km 36+050, lado esquerdo – Banhado do Vinte-e-cinco
Km 59+560, lado direito – Próximo à cabeceira da ponte
sobre o Canal São Gonçalo

Coordenadas geográficas
22H 0380283 - 6452261
22H 0395194 - 6447006
22H 0387688 - 6449354
22H 0381014 - 6450623
22J 0376119 – 6465718
22J 0357962 - 6483960
22J 0357992 - 6484090
22J 0378154 - 6459480
22J 0372978 - 6481648

Do total de pontos monitorados (9), cinco localizam-se no lote 2 e quatro no lote 3 (figura a seguir).
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Figura 66. Localização dos pontos de monitoramento de ruídos ao longo dos lotes 2 e 3 e nos canteiros das
construtoras responsáveis pelos Lotes.

289 | Pelotas RS | Agosto | 2012

Relatório Semestral de Meio Ambiente N° 03 – Fevereiro a Julho de 2012

Nos resultados obtidos para cada ponto, será apresentada uma análise comparativa entre as medições
(níveis de LAeq registrados), comparadas aos Níveis de Critério de Avaliação - NCA (Quadro 2).
Quadro 35. Nível de critério de avaliação - NCA para ambientes externos, em dB (A). Fonte: NBR 10151/2000.
Tipos de áreas
Diurno
Noturno
Áreas de sítios e fazendas
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas
Área mista, predominantemente residencial
Área mista, com vocação comercial ou administrativa
Área mista, com vocação recreacional
Área predominantemente industrial

40
50
55
60
65
70

35
45
50
55
55
60

Para esta análise, alguns pontos não se enquadravam em quaisquer das classificações mencionadas na
norma. Assim, para a execução deste estudo, optou-se por utilizar níveis de NCA (Nível de critério de
avaliação) mais restritivos. A adoção desta metodologia justifica-se pela contribuição ao planejamento e
tomada de medidas que, pelo menos, atenuem os ruídos, com consequente maior atenção à qualidade
ambiental dos potenciais receptores, críticos ou não, do entorno da rodovia.
Para a ACGIH (American Conference of Governamental Industrial Higienists), os limites de exposição ao
ruído referem-se aos níveis de pressão sonora e aos tempos de exposição que representam as condições
sob as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposta repetidamente, sem sofrer
efeitos adversos a suam capacidade de ouvir e de entender uma conversação normal.
Segundo a NBR 10151/2000, ruídos com caráter impulsivo são picos de energia acústica com duração
menor do que 1 segundo e que se repetem em intervalos maiores do que 1 segundo. Tendo como base
este conceito, em cada ponto de monitoramento, de maneira complementar, foram registrados os picos
máximos observados dentro de cada amostragem (composta pelas três medições em cada ponto) e suas
respectivas fontes. O objetivo deste procedimento foi o de conhecer, de forma objetiva, quais os principais
elementos causadores de ruídos do tipo impulsivo.
Assim, utilizando-se dos Níveis de Critério de Avaliação da norma adotada neste trabalho, aliada aos
demais aspectos deste tipo de campanha, nos resultados, bem como, ao final deste documento, serão
apresentadas as características gerais dos pontos de monitoramento de ruídos e algumas recomendações
para a atenuação dos mesmos.
6.4.3

Resultados

Ponto 12 – Dentro da construtora responsável pelo Lote 3 - TRIUNFO
Localizado no km 28+300, lado direito, município de Rio Grande. Canteiro em operação.
Horário de início do monitoramento: 15:00 hs.
Condições climáticas: Tempo bom, ensolarado. Velocidade do vento: 0,8m/s, temperatura: 41,3ºC e
umidade relativa do ar: 48,9%.
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Características: Circulação de caminhões. A britadeira e a esteira da usina de concreto estavam em
funcionamento.

Figura 67. Vista geral do ponto 12.

Foto 507. Monitoramento de ruídos no ponto 12- Km
28+300, lado direito, lote 3 (Março de 2012).

O Nível de Critério de Avaliação – NCA adotado para o ponto 12 no período diurno, conforme a NBR
10151/2000 e as características gerais dos ambientes do entorno, foi de 70 dB (A).
Quadro 36. Resultado das medições – Ponto 12.

LAeq
L10
L50
L90

Ponto 12
2° medição
69,9
70,7
64,7
73,3

1° medição
69,0
73,1
77,2
73,0

3° medição
68,7
64,6
71,0
67,4

Ponto 11 – km 8+790, lado direito
Horário de início do monitoramento: 10:25 hs.
Condições climáticas: Tempo bom, ensolarado. Velocidade do vento: 0,4m/s, temperatura: 31,1ºC e
umidade relativa do ar: 70,6%.
Características: Ponto próximo a terminais graneleiros, com circulação acentuada de caminhões e outros
veículos (trecho de acesso ao Porto de Rio Grande, distante cerca de 9 quilômetros do mesmo). Sem a
ocorrência de receptores críticos e obras relacionadas à duplicação.
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Figura 68. Vista geral do ponto11. Reparar, à direita, área de
terminais de graneleiros.

Foto 508. Monitoramento de ruídos no ponto 11- Km
8+790, lado direito, lote 3 (Março de 2012).

O Nível de Critério de Avaliação – NCA adotado para o ponto 11 no período diurno, conforme a NBR
10151/2000 e as características gerais dos ambientes do entorno, foi de 70 dB (A).
Quadro 37. Resultado das medições – Ponto 11.
Ponto 11
1° medição

2° medição

3° medição

LAeq

58,8

67,2

67,3

L10

80,5

64,4

67,1

L50

70,4

61,4

75,1

L90

61,3

69,1

62,7

Ponto 10 – km 19+350, lado direito
Horário de início do monitoramento: 15:35 hs.
Condições climáticas: Tempo bom, ensolarado. Velocidade do vento: 2,2m/s, temperatura: 35,3ºC e
umidade relativa do ar: 59,4%.
Características: Circulação acentuada de caminhões e outros veículos. Ocorrência de receptores críticos
(residências), com obras de duplicação, porém, sem atividade no momento da medição.

Figura 69. Vista geral do ponto 10. Reparar, no intenso tráfego de
caminhões próximo ao trevo.

Foto 509. Monitoramento de ruídos no ponto 10 - Km
19+350, lado direito, lote 3 (Setembro de 2011).
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O Nível de Critério de Avaliação – NCA adotado para o ponto 10 no período diurno, conforme a NBR
10151/2000 e as características gerais dos ambientes do entorno, foi de 60 dB (A), ultrapassado no final
da segunda medição - LAeq.
Quadro 38. Resultado das medições – Ponto 10.
Ponto 10
1° medição

2° medição

3° medição

LAeq

57,3

70,7

49,1

L10

68,8

68,2

64,0

L50

65,0

56,1

65,8

L90

58,8

60,4

44,7

Ponto 09 – km 26+470, lado direito
Horário de início do monitoramento: 14:20 hs.
Condições climáticas: Tempo bom, ensolarado. Velocidade do vento: 2,2m/s, temperatura: 38,2ºC e
umidade relativa do ar: 52,0%.
Características: Circulação acentuada de caminhões e outros veículos. Ocorrência de receptores críticos
(aglomerado urbano da Vila da Quinta), com obras de duplicação, porém, sem atividade no momento da
medição.

Figura 70. Vista geral do ponto 09. Reparar nos potenciais
receptores críticos (Vila da Quinta).

Foto 510. Monitoramento de ruídos no ponto 09 - Km
26+470, lado direito, lote 3 (Setembro de 2011).

O Nível de Critério de Avaliação – NCA adotado para o ponto 09 no período diurno, conforme a NBR
10151/2000 e as características gerais dos ambientes do entorno, foi de 60 dB (A).
Quadro 39. Resultado das medições – Ponto 09.

LAeq
L10
L50
L90

1° medição
52,7
54,7
57,1
69,1

Ponto 9
2° medição
48,8
63,9
55,9
48,7
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Ponto 08 – km 42+610, lado direito
Horário de início do monitoramento: 16:00 hs.
Condições climáticas: Tempo bom, ensolarado. Velocidade do vento: 1,6m/s, temperatura: 42,7ºC e
umidade relativa do ar: 45,1%.
Características: Circulação acentuada de caminhões e outros veículos. Com ocorrência de receptores
críticos, principalmente, a Escola Alfredo Ferreira Rodrigues (Distrito do Povo Novo) e residências. Obras
de duplicação, com atividade (desvio com velocidade máxima permitida de 40 Km/h).

Figura 71. Vista geral do ponto 08. Reparar nos potenciais
receptores críticos (Povo Novo).

Foto 511. Monitoramento de ruídos no ponto 08 - Km
42+610, lado direito, lote 2 (Setembro de 2011).

O Nível de Critério de Avaliação – NCA adotado para o ponto 08 no período diurno, conforme a NBR
10151/2000 e as características gerais dos ambientes do entorno, foi de 50 dB (A), ultrapassado no final
das três medições – LAeq. O ruído mais constante e intenso, não é o causado pelas obras de duplicação, e
sim pelo tráfego na Br.
Quadro 40. Resultado das medições – Ponto 08.

LAeq
L10
L50
L90

Ponto 8
2° medição
69,4
52,0
58,1
66,8

1° medição
64,9
55,5
58,4
53,0

3° medição
52,0
68,0
66,5
61,1

Ponto BA – km 36+050, lado esquerdo
Horário de início do monitoramento: 15:30 hs.
Condições climáticas: Tempo bom, ensolarado: 1,6m/s, temperatura: 39,8ºC e umidade relativa do ar:
51,6%.
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Características: Circulação acentuada de caminhões e outros veículos. Sem a ocorrência de receptores
críticos. Ponto com obras relacionadas à duplicação temporariamente suspensas (fase de terraplenagem
e britagem concluída, aguardando pavimentação), com obras de duplicação, sem atividade.

Figura 72. Vista geral do ponto BA. (Banhado do vinte e cinco).

Foto 512. Monitoramento de ruídos no ponto BA - Km
36+050, lado direito, lote 2 (Setembro de 2011).

O Nível de Critério de Avaliação – NCA adotado para o ponto BA no período diurno, conforme a NBR
10151/2000 e as características gerais dos ambientes do entorno, foi de 40 dB (A).
Quadro 41. Resultado das medições – Ponto BA.
1° medição
LAeq
L10
L50
L90

69,0
72,4
75,4
62,7

Ponto BA
2° medição
64,5
52,5
60,0
74,4

3° medição
49,5
60,9
72,4
65,3

Ponto SG – km 59+560, lado direito
Horário de início do monitoramento: 16:40 hs.
Condições climáticas: Tempo bom. Velocidade do vento: 1,7m/s, temperatura: 40,0ºC e umidade relativa
do ar: 47,0%.
Características: Circulação acentuada de caminhões e outros veículos. Sem a ocorrência de receptores
críticos, com obras relacionadas à duplicação, sem atividade.
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Figura 73. Vista geral do ponto SG. Próximo à várzea do canal São
Gonçalo.

Foto 513. Monitoramento de ruídos no ponto SG - Km
59+560, lado direito, lote 2 (Setembro de 2011).

O Nível de Critério de Avaliação – NCA adotado para o ponto SG no período diurno, conforme a NBR
10151/2000 e as características gerais dos ambientes do entorno, foi de 40 dB (A).
Quadro 42. Resultado das medições – Ponto SG.

LAeq
L10
L50
L90

Ponto SG
2° medição
61,4
55,0
65,2
62,2

1° medição
64,7
56,3
73,8
54,6

3° medição
59,8
74,3
75,7
62,6

Ponto 06 – Ivaí Engenharia de Obras, Rua Lateral
Localizado no final da Rua Prof. Agostinho, a qual possui residências próximas à extração mineral.
Horário de início do monitoramento: 11:15 hs.
Condições climáticas: Céu parcialmente nublado. Velocidade do vento: 0,8m/s, temperatura: 28,8ºC e
umidade relativa do ar: 68,1%.
Características: Ponto próximo a Residências.

Figura 74. Vista geral do ponto 06 e 07.

Foto 514. Monitoramento de ruídos no ponto 06– Rua
lateral á construtora IVAÍ (Março de 2012).
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O Nível de Critério de Avaliação – NCA adotado para o ponto 06 no período diurno, conforme a NBR
10151/2000 e as características gerais dos ambientes do entorno, foi de 50 dB (A), ultrapassado no final
da segunda medição – LAeq.
Quadro 43. Resultado das medições – Ponto 06.

LAeq
L10
L50
L90

Ponto 6
2° medição
52,6
49,5
49,5
50,8

1° medição
49,5
54,0
49,4
49,1

3° medição
49,8
53,2
49,0
46,3

Ponto 07 – Ivaí Engenharia de Obras
Localizado no interior do canteiro de obras da empresa Ivaí Engenharia de Obras (mais especificamente,
próximo à extração e processamento mineral – pedreira).
Horário de início do monitoramento: 10:50 hs.
Condições climáticas: Céu parcialmente nublado. Velocidade do vento: 1,8m/s, temperatura: 28,0ºC e
umidade relativa do ar: 68,5%.
Características: Circulação de caminhões. As britadeiras e esteiras estavam em funcionamento e a
extração mineral em atividade.

Figura 75. Vista geral do ponto 06 e 07.

Foto 515. Monitoramento de ruídos no ponto 07 –
Dentro da Construtora IVAÍ (Março 2012).

O Nível de Critério de Avaliação – NCA adotado para o ponto 07 no período diurno, conforme a NBR
10151/2000 e as características gerais dos ambientes do entorno, foi de 70 dB (A).
Quadro 44. Resultado das medições – Ponto 07.

LAeq
L10

1° medição
75,6
74,9

Ponto 7
2° medição
75,9
76,7
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Ponto 7
L50
L90

77,0
77,2

76,0
78,8

75,4
75,9

Conclusão
Grande parte dos 9 pontos monitorados nesta campanha apresentaram níveis de pressão sonora
equivalente (LAeq) superior ao Nível de critério de avaliação – NCA, pelo menos, em uma das medidas.
Este resultado pode ser considerado como normal para um ambiente com as características dos locais de
monitoramento, adjacentes a uma rodovia de grande fluxo, principalmente, devido ao acentuado tráfego de
caminhões com origem ou destino a um dos principais terminais portuários do país, o Porto de Rio
Grande.
Alguns dos NCA contidos na norma não corresponderam às situações encontradas em campo. Assim, a
comparação entre os níveis de pressão sonora equivalente (LAeq) registrados e os Níveis de Critério de
Avaliação – NCA (NBR 10.151), feita de forma mais restritiva, para cada ponto, foi considerada
satisfatória, pois a mesma possibilitou uma análise com tendências a alertar para os locais com níveis
elevados de ruídos.
Com relação aos limites de tolerância, segundo a NR-15 da Portaria n. 3.214, este é definido como a
concentração ou intensidade máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao
agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante sua vida laboral. Já a ACGIH (American
Conference Governamental Industrial Hygienists) estabelece que o limite de tolerância para o ruído não
protege todos os trabalhadores dos efeitos adversos da exposição ao ruído.
A NR-15 definiu como ruído contínuo ou intermitente aquele que não seja de impacto. Para o ruído
contínuo ou intermitente, esta norma fixa para cada nível de pressão sonora o tempo diário máximo
permitido. Os níveis são apresentados a seguir, contemplando valores de níveis de ruídos registrados
neste trabalho.
Quadro 45. Tempo diário máximo permitido para cada nível de pressão sonora. Resumido de SALIBA, 2009.
Nível de ruído dB(A)
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Máxima exposição diária permissível
8 horas
7 horas
6 horas
5 horas
4 horas e 30 minutos
4 horas
3 horas e 30 minutos
3 horas
2 horas e 40 minutos
2 horas e 15 minutos
2 horas

298 | Pelotas RS | Agosto | 2012

Relatório Semestral de Meio Ambiente N° 03 – Fevereiro a Julho de 2012

Conforme verificado na tabela acima, em comparação com os valores registrados para este estudo, não
foram alcançados valores que denotem efeitos nocivos à saúde dos receptores, críticos ou não, ao longo
do empreendimento. Em nenhuma das medições regulares os valores de LAeq extrapolou 85 db (A).
No caso desta campanha, estes valores somente foram alcançados quando das eventuais passagens de
caminhões ou, em um dos casos, de uma motocicleta, onde foram atingidos valores elevados como os
da tabela, dentro de um período inferior a 1 segundo. Estes valores variaram entre 88,2 e 93,3 dB(A).
Recomendações
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 ficará 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).
Os resultados obtidos neste trabalho corroboram em parte com a hipótese acima descrita, como nas
passagens pela Vila da Quinta e Parque Marinha.
As medidas de controle do ruído, segundo Saliba (2009), podem ser consideradas basicamente de três
maneiras distintas: na fonte, na trajetória e no homem. As medidas na fonte e na trajetória deverão ser
prioritárias quando viáveis tecnicamente. Assim (principalmente aplicável para a fase de instalação), o
autor sugere, entre outras medidas:


Reduzir impactos, na medida do possível;



Programar as operações de forma que permaneça o menor número de máquinas funcionando
simultâneamente;



Aplicar material de modo a atenuar as vibrações




Regular os motores;
Manter as estruturas bem fixadas de forma a evitar vibrações;



Reduzir a altura de queda de materiais nos receptores, como, por exemplo, queda de minério;



Isolamento das fontes ou dos receptores de ruídos.

Nas áreas com níveis mais elevados de ruídos, o PBA sugere a adoção das seguintes medidas:


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.
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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 o período deste relatório a equipe de Educação Ambiental desenvolveu atividades educativas com
os discentes de 11 escolas do município de Rio Grande, segundo as diretrizes do Plano Básico Ambiental
e as estratégias desenvolvidas no Plano de Ação da Educação Ambiental.
Durante as atividades são apresentados os aspectos gerais da Gestão Ambiental do empreendimento, pois
uma das orientações das atividades de educação ambiental em processos de licenciamento, segundo a
legislação vigente, é tornar público as ações desenvolvidas no âmbito da Gestão Ambiental Pública, para
que os sujeitos envolvidos possam compreender o processo e desta forma possibilitar que a comunidade
se aproprie desta ferramenta, assumindo uma postura protagonista, pois o principal eixo da educação
ambiental em espaços de licenciamento é articular meio ambiente e cidadania. Abaixo apresentamos as
informações acerca de cada uma das atividades realizadas:
Quadro 46. Relação de Atividades de Educação Ambiental em Escolas.
Atividade s de Educação Ambiental em Escola da Área de Abrangência do Empreendimento
Data da Atividade

Escolas Contempladas

Turmas

Estudantes

1

28 de Março

E.M.E.F. Admar Corrêa

8

151

2

29 de Março

E.M.E.F. Ramiz Galvão

5

84

3

03 e 10 de Abril

E.E.E.F. Engº Roberto Bastos Tellechea

13

237

4

04 de Abril

E.E.E.F. Pedro Francisco Bertoni

6

51

5

03 e 08 de Maio

E.M.E.F. Coriolano Benício

12

227

6

06 de Junho

E.M.E.F. Profª Maria da Graça Reyes

6

77

7

06 e 20 de Junho

E.M.E.F. Viriato Corrêa

6

99

8

19 de Junho

E.E.E.F. Alcides Barcelos

8

130

9

26 de Jun e 11 de Jul

E.E.E.M. Alfredo Ferreira Rodrigues

13

233

10

28 de Junho

E.M.E.F. Bento Gonçalves

5

83

11

10 de Julho

E.E.E.F. Saldanha da Gama

5

100

No mês de julho a equipe encerrou as atividades educativas do 1º semestre de 2012. Durante o período
foram envolvidos em ações de educação ambiental aproximadamente 1389 estudantes. Durante as
atividades foi registrada a presença e também foram desenvolvidas avaliações qualitativas e quantitativas,
que tem por objetivo o aperfeiçoamento da equipe e a aproximação das diretrizes das ações com a
realidade dos sujeitos envolvidos. Além disso, as avaliações qualitativas, que são realizadas em um
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momento posterior à atividade, em conjunto, entre estudantes e professores, possibilidade a criação de
um espaço de reflexão sobre os temas abordados.

Foto 516. Atividade de educação ambiental na escola
Admar Corrêa.

Foto 517. Os EPI´s são apresentados aos estudantes.

Foto 518. Palestra sobre os cuidados com a natureza nas
obras de duplicação da BR-116/392 na escola Ramiz
Galvão.

Foto 519. Estudantes e professora visualizam o ambiente
ao redor da escola.

Foto 520. Na escola Engº Roberto Bastos Tellechea equipe
mobiliza estudantes.

Foto 521. Os estudantes durante a apresentação do
trabalho da Gestão Ambiental da BR-116/392.
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Foto 522. Estudantes da escola Pedro Francisco Bertoni
recebem informações sobre duplicação e meio ambiente.

Foto 523. Curiosidades sobre os animais da região são
repassadas aos estudantes.

Foto 524. Na escola Coriolano Benício, a equipe reúne
estudantes dos anos iniciais.

Foto 525. A atenção dos estudantes durante a atividade de
educação ambiental.

Foto 526. Estudantes da escola Profª Maria da Graça Reyes
conhecem o mão-pelada.

Foto 527. Animal da região desperta a curiosidade dos
estudantes.
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Foto 528. Na escola Viriato Corrêa estudantes questionam
durante a atividade.

Foto 529. O mão-pelada desperta a atenção dos
estudantes.

Foto 530. O “Jogo do Passa-Bicho” é aprovado pelos
estudantes da escola Alcides Barcelos.

Foto 531. Estudantes atentos na atividade sobre os
cuidados com a natureza nas obras de duplicação da BR116/392.

Foto 532. Estudantes da escola Alfredo Ferreira Rodrigues
conhecem a armadilha fotográfica.

Foto 533. Os estudantes conhecem mais de perto os
animais da região.
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Foto 534. Turma de estudantes da escola Bento Gonçalves
no decorrer da atividade de educação ambiental.

Foto 535. Estudantes e o “Jogo do Passa-Bicho”.

Foto 536. Atividade sobre a Gestão Ambiental na BR116/392 com estudantes da escola Saldanha da Gama.

Foto 537. Os estudantes participam ativamente durante a
atividade.

Na análise das avaliações qualitativas, onde estudantes e professores podem apontar os pontos positivos,
negativos e também propor sugestões para as atividades, percebemos que a maioria dos apontamentos
se referem ao processo da gestão ambiental como um todo e não especificamente a pontos da atividade
de educação desenvolvida. Isso denota que as atividades estão cumprindo com um dos principais
objetivos, contribuir para que os sujeitos envolvidos compreendam o contexto da gestão ambiental da
rodovia e também o quanto ações dessa natureza são necessárias para avançar no sentido de um
equilíbrio entre os empreendimentos humanos e a preservação do meio ambiente. Outro elemento que
destacamos, da análise das avaliações, é a predominância de manifestações que destacam as ações
destinadas para minimizar os impactos no meio natural em relação às ações orientadas para o meio
social.
Durante a análise das avaliações no semestre passado verificamos que em diversas ocasiões houve
manifestações quanto ao tempo de duração das atividades. Pelas avaliações qualitativas podemos
compreender que havia uma demanda por uma atividade mais extensa, fundamentalmente nas turmas de
estudantes acima dos 10 anos. Desta forma, readequamos as atividades, aumentando o tempo de
duração das mesmas. Nesse sentido, ao analisarmos as avaliações deste semestre, percebemos que
praticamente não foi referido o tempo de duração das ações.
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Além das avaliações qualitativas, também são realizadas avaliações quantitativas, que abordam aspectos
específicos das atividades. Abaixo segue um quadro com o percentual dessas avaliações durante o
semestre:
Quadro 47. Percentual dos Resultados das Fichas Individuais de Avaliação.
Resultados das Fichas de Avaliação Quantitativa Escola da Área de Abrangência do Empreendimento
Itens de Avaliação

Ótimo

Bom

Regular

1

Proposta da atividade e seus objetivos

97,22%

2,78%

2

Informações e dados fornecidos

91,67%

8,33%

3

Linguagem utilizada pelos moderadores/facilitadores

91,67%

8,33%

4

Tempo de duração

72,22%

26,39%

1,39%

5

Abordagem e foco dos conteúdos

90,28%

8,33%

1,39%

6

Materiais utilizados

88,89%

9,72%

1,39%

7

Esclarecimento de dúvidas e questionamentos

94,44%

5,56%

Ruim

Além das ações desenvolvidas junto aos estudantes, também está prevista a realização de atividades de
formação com os professores. As atividades estão sendo realizadas em dois módulos, haja vista que um
dos focos do programa é a formação de multiplicadores. Abaixo apresentamos um quadro com as
escolas e o número de professores que foram contemplados com ações de formação.
Quadro 48. Relação das Atividades de Formação com Professores.
Atividades de Formação (Módulo I) com Professores da Escola da Área de Abrangência do Empreendimento
Data da atividade

Escolas contempladas

Professores

1

17 de Julho

E.E.E.M. Almirante Tamandaré

19

2

17 de Julho

E.E.E.F. Saldanha da Gama

20

3

18 de Julho

E.M.E.F. Coriolano Benício

25

Foto 538. Professores da escola Almirante Tamandaré
participam de dinâmica.

Foto 539. Texto de Érico Veríssimo é utilizado na atividade de
formação.
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Foto 540. Momento de descontração na escola Coriolano
Benício durante a dinâmica com os professores.

Foto 541. Através de fotografias, professores conhecem o
trabalho da Gestão Ambiental da BR-116/392.

No período a equipe de Educação Ambiental em conjunto com os Programas de Prevenção de Queimadas
e de Comunicação Social deu início ao planejamento de atividades que envolvam a questão de queimadas
na agricultura. As atividades são direcionadas para os agricultores da região de Rio Grande. Nesse sentido
foi uma parceria com EMATER para o desenvolvimento das ações. Até o momento a equipe participou de
duas atividades. Uma reunião com os agricultores do município de Rio Grande, a qual aconteceu na
Sociedade Instrução e Recreio da Quinta (SIRQ), e foi promovida pela EMATER. Na ocasião a equipe de
Educação Ambienta, juntamente com o Programa de Prevenção de Queimadas, apresentou aos
trabalhadores uma palestra sobre as consequências do uso do fogo na agricultura para o meio ambiente.
A equipe de Educação Ambiental também participou em conjunto com o Programa de Prevenção de
Queimadas de uma atividade desenvolvida com agricultores da Ilha dos Marinheiros, no município de Rio
Grande. A ação fez parte da programação de um dia de campo da EMATER no município.

Foto 542. Palestra sobre queimadas na Vila da Quinta.

Foto 543. Atividade sobre queimadas reúne agricultores em
evento na Ilha dos Marinheiros.

Durante o período foram realizadas reuniões com a equipe de design para a produção de materiais
informativos e educativos utilizados como ferramentas nas atividades pedagógicas. No período foi
produzido um jogo educativos chamado “Jogo do passa-bicho” (Anexo 5).
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Foto 544. Registro da elaboração do material educativo.

Foto 545. Imagem do “Jogo do Passa-Bicho”.

A equipe de Educação Ambiental realizou durante o período uma atividade a junto aos colaboradores da
obra, os quais se constituem como público alvo do programa, segundo as diretrizes do PBA. A atividade
versa sobre os cuidados com animais peçonhentos, haja vista que nos arredores da obra existe
ocorrência de animais desta natureza. Foi desenvolvida uma palestra com trabalhadores do Lote 2 do
empreendimento, na qual foram envolvidos 59 trabalhadores. Durante atividade foram apresentados
serpentes, lagartas, aranhas e escorpiões do acervo da coleção científica do Museu de História Natural da
UCPel, de forma a facilitar a identificação de um animal peçonhento.

Foto 546. Atividade aborda os cuidados com animais
peçonhentos durante o trabalho.

Foto 547. Trabalhadores recebem informações sobre os
animais peçonhentos da região.

Durante o período referido neste relatório, a equipe de Educação Ambiental deu continuidade ao
acompanhando de campanhas executadas por outros programas ambientais, com o intuito de adquirir
mais informações a cerca de todas as atividades que vem sendo desempenhadas, fornecendo subsídios
para incrementar com maior propriedade o diálogo ao longo de suas atividades junto aos diversos
segmentos que caracterizam o público alvo do programa.
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Foto 548. Equipe participa da 8ª campanha de atropelamento.

Foto 549. São registradas informações sobre os animais
atropelados.

A equipe de educação ambiental participou das atividades da Semana de Meio Ambiente de Rio Grande,
através de uma parceria com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Educação. A equipe
participou da mateada de abertura da semana, que foi realizada na Escola Viva II. Durante o evento foi
montado um estande da Gestão Ambiental da BR-116/392, onde foram distribuídos materiais educativos
para os participantes do evento.

Foto 550. Vista da equipe e do gazebo da Gestão
Ambiental da BR-116/392 na mateada.

Foto 551. Os desenhos para pintar reúnem as crianças.

Como parte da programação da Semana do Meio Ambiente de Rio Grande, a equipe de educação
ambiental realizou atividades educativas em duas escolas do município de Rio Grande, durante manhã e
tarde do dia 6 de junho. No período da manhã, foram desenvolvidas atividades com 79 estudantes das
turmas de Educação Infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental da Escola Municipal Maria da
Graça Reyes. Ao final plantou-se uma muda de árvore nativa no pátio da escola como forma de
sensibilizar a comunidade escolar para necessidade de preservação da flora nativa.
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Foto 552. Estudantes da escola Viriato Corrêa recebem
informações sobre árvores nativas.

Foto 553. Registro do plantio de árvores na escola Viriato
Corrêa.

Foto 554. Participação dos estudantes na escola Alcides
Barcelos, durante o plantio.

Foto 555. Plantio de mudas em conjunto com os
estudantes.

A equipe também esteve presente na mateada de encerramento da Semana de Meio Ambiente de Rio
Grande, que ocorreu no Centro de Eventos do município. Durante o evento a equipe montou um estante da
Gestão Ambiental da BR-116/392, onde foram distribuídos os materiais informativos e educativos e
também apresentado ao público o trabalho desenvolvido na gestão ambiental da rodovia. O evento contou
com a participação de diversas instituições ligadas às atividades ambientais do município de Rio Grande.

Foto 556. Equipe e gazebo da Gestão Ambiental da
BR-116/392 na mateada.

Foto 557. Durante a mateada, crianças pintam o desenho do
mascote da Gestão Ambiental BR-116/392.
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Durante o período a equipe participou das comemorações do 11º aniversário do DNIT, que ocorreu no dia
5 de junho, data que também marca o Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento ocorreu na sede da
autarquia em Brasília e reuniu todos os Programas de Educação Ambiental das Gestão Ambientais
desenvolvidas pelo DNIT no país. A equipe da Gestão Ambiental da BR-116/392 organizou um estande
onde foram apresentados os materiais informativos e educativos utilizados e também apresentou o
trabalho desenvolvidos na gestão ambiental do empreendimento para os participantes. Além disso, foram
realizadas atividades de educação ambiental com filhos de funcionários do DNIT e também com
estudantes do Centro Educacional Fundamental São José, que visitaram o evento.

Foto 558. Equipe durante a atividade em Brasília.

Foto 559. No evento, distribuição de material educativo aos
estudantes.

A equipe do programa de Educação Ambiental realizou uma palestra sobre a Gestão Ambiental das obras
de duplicação da BR-116/392 para estudantes do Curso Técnico em Meio Ambiente da Escola Lemos
Junior. A ideia para a realização do evento surgiu durante as atividades da Semana de Meio Ambiente de
Rio Grande.

Foto 560. Estudantes ficam a par do trabalho da Gestão
Ambiental da BR-116/392.

Foto 561. Atividade reúne estudantes de curso técnico.

A equipe participou, a convite da Secretaria de Qualidade Ambiental de Pelotas, do Junho Ambiental, que
desenvolveu ações voltadas para a preservação do meio ambiente. Nesse sentido, foi realizada uma
palestra sobre a Gestão Ambiental da rodovia para os moradores do balneário Barro Duro, em Pelotas.
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Foto 562. Atividade da equipe da Gestão Ambiental da
BR-116/392 no balneário do Barro Duro.

Foto 563. Os moradores conhecem os ambientes naturais
adjacentes à rodovia.

Também foram realizadas atividades de formação continuada com todos os integrantes da equipe de
Educação Ambiental do empreendimento. As atividades têm como objetivo qualificar as ações
desenvolvidas, promover um espaço de avaliação e autocrítica, buscando articular os princípios que
orientam as ações de educação ambiental em espaços de gestão pública com a realidade encontrada
durante o desenvolvimento do Programa de Educação Ambiental. O estabelecimento de processos de
formação continuada em educação ambiental da equipe possibilita o desenvolvimento de técnicas
adequadas e necessárias para a efetivação do programa.

Foto 564. Equipe durante atividade de formação.

Foto 565. Na reunião são tratado temas relacionados a
comunicação e a educação ambiental.
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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

Este semestre a equipe do Programa de Comunicação Social realizou reuniões para planejar atividades
com os diversos públicos-alvo do programa, bem como os materiais a serem elaborados para serem
utilizados nas atividades. Foi realizada uma readequação no planejamento estratégico de comunicação,
levando em consideração a realidade de cada uma das comunidades que constituem a área de influência
do empreendimento com base nas atividades de comunicação já desenvolvidas (Anexo 5).
Juntamente com a equipe de vegetação, a equipe de comunicação participou de uma reunião com o líder
comunitário da Vila Nova da Quinta, Marquinhos Bráz, para verificar a possibilidade de realizar o plantio
compensatório do empreendimento nas margens do Arroio das Cabeças, área que está ambientalmente
degradada.

Foto 566. Líder comunitário apresenta área para
compensação ambiental.

Foto 567. Equipe da Gestão Ambiental da BR-116/392 e
líder comunitário debatem sobre plantio compensatório.

Também foi promovida, por ambos os programas, a doação de sete mudas de butiazeiro, transplantados
por ocasião das obras de duplicação da rodovia, para o presidente da rádio comunitária do Povo Novo,
Cláudio Neves, comunidade considerada área de influência direta do empreendimento.
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Foto 568. Vista da área para onde foram doados os
butiazeiros.

Foto 569. Butiazeiro em bom estado após transplante.

Neste período a equipe do Programa de Comunicação Social acompanhou o DNIT/UL Pelotas em uma
reunião promovida pela Associação Comunitária da Vila da Quinta com o objetivo de esclarecer a obra na
localidade, destacando o viaduto e a passarela previstos no projeto. A equipe de Gestão Ambiental da
rodovia contribuiu fazendo a interface do DNIT com a associação de moradores e também a produção de
um material que ilustra como ficará o empreendimento no local após a conclusão das obras.

Figura 76. Maquete virtual da BR-392 na Vila da Quinta, Rio Grande-RS, vista superior.

313 | Pelotas RS | Agosto | 2012

Relatório Semestral de Meio Ambiente N° 03 – Fevereiro a Julho de 2012

Figura 77. Maquete virtual da BR-392 na Vila da Quinta, Rio Grande-RS.

Figura 78. Maquete virtual da BR-392 na Vila da Quinta, Rio Grande-RS, vista da rua lateral.

Foto 570. Atividade reúne moradores da Vila da Quinta.

Foto 571. Moradores recebem informações sobre a obra
na localidade.
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Foto 572. Os moradores recebem informações sobre como
será o viaduto na Vila da Quinta.

Foto 573. Representante do DNIT comenta sobre a
passarela que será construída na localidade.

A equipe acompanhou o Programa de Educação Ambiental nas atividades com estudantes e professores
de escolas situadas na área de influência do empreendimento. Foram feitos registros imagéticos e
matérias jornalísticas tanto para o Boletim Informativo da Gestão Ambiental como para a imprensa local.

Figura 79. O trabalho da Gestão Ambiental da BR-116/392 nas escolas é noticiado no Diário Popular de Rio Grande.

315 | Pelotas RS | Agosto | 2012

Relatório Semestral de Meio Ambiente N° 03 – Fevereiro a Julho de 2012

Foto 574. Atividade de educação ambiental na E.E.E.M.
Roberto Bastos Tellechea.

Foto 575. Estudantes conhecem animais nativos da região
do empreendimento.

Foto 576. Presença da equipe na atividade de formação de
professores.

Foto 577. Equipe registra momento de descontração dos
professores durante atividade de formação.

A equipe de Comunicação Social promoveu uma palestra na Secretaria de Qualidade Ambiental de Pelotas
(SQA) sobre as ações desenvolvidas para minimizar os impactos causados ao meio ambiente em
decorrência da obra através de um panorama da obra e das ações desenvolvidas no âmbito da Gestão
Ambiental.

Foto 578. A Gestão Ambiental da BR-116/392 é
apresentada aos trabalhadores da SQA.

Foto 579. Atividade apresenta a importância dos cuidados
com os aspectos ambientais em uma obra rodoviária.
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Durante o período deste relatório a equipe organizou, junto à Câmara de Vereadores do Rio Grande, uma
palestra de apresentação das obras de duplicação da BR-392 e a Gestão Ambiental da rodovia. Na
ocasião o Superintendente Regional do DNIT, Vladimir Casa, proferiu uma palestra apresentando o
empreendimento e o estágio de desenvolvimento das obras e a coordenadora setorial da Gestão
Ambiental, Renata Freitas, explanou sobre os programas ambientais desenvolvidos no processo de
duplicação da rodovia. Estiveram presentes os vereadores do município, alguns secretários municipais, a
comunidade em geral e os veículos de comunicação do município.

Foto 580. Comunidade de Rio Grande conhece o trabalho da
Gestão Ambiental da BR-116/392.

Foto 581. Vereadores em palestra sobre a gestão
ambiental nas obras de duplicação.

A equipe de Comunicação Social participou, juntamente com a equipe do Programa de Supressão de
Vegetação, de uma reunião com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CONDEMA) para que
o mesmo indicasse áreas no município para a realização do plantio compensatório do empreendimento.
A equipe de Comunicação encaminhou ao DNIT um abaixo assinado dos moradores do Capão Seco, área
de influência direta do empreendimento, através do qual eles solicitam que seja construída uma travessia
na estrada que liga aquela comunidade à Barra Falsa, outra região do município. Os moradores alegam
que de acordo com o projeto do empreendimento o acesso à comunidade mencionada dependeria de um
deslocamento de mais de 7 km e implicaria no pagamento de pedágio. Outro abaixo assinado também foi
encaminhado ao DNIT e em análise, dos moradores do Parque Marinha, que pedem uma alteração na
localização da passarela para pedestres prevista para ser construída no local em virtude das obras de
duplicação da rodovia.
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Foto 582. Morador entrega abaixo assinado para a equipe.

A equipe também esteve reunida com os moradores do Povo Novo para prestar esclarecimentos sobre as
travessias de pedestres na região e a distância dos retornos. Na ocasião os moradores comunicaram que
enviaram um abaixo assinado solicitando ao DNIT que as ruas laterais na localidade tenham mão dupla.

Foto 583. Moradores do Povo Novo recebem informações
sobre o projeto no local.

Foto 584. A modificação do trânsito na localidade é
apresentada para a comunidade.

No período compreendido neste relatório aconteceram as filmagens, gravação do roteiro e início da edição
do vídeo institucional sobre o trabalho da Gestão Ambiental nas obras da rodovia. A ferramenta
audiovisual será utilizada em atividades de educação ambiental, palestras e qualquer tipo de evento além
de estar disponível no site da BR-116/392.
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Foto 585. A rotina dos integrantes da Gestão Ambiental da
BR-116/392 é registrada.

Foto 586. A gravação do vídeo capta equipe em reunião de
trabalho.

Foto 587. Equipe de campo também é filmada.

Foto 588. Imagem mostra um dos momentos da elaboração
do vídeo institucional.

As equipes dos Programas de Comunicação Social, Educação Ambiental e Prevenção de Queimadas,
reuniram-se com representantes da EMATER de Rio Grande para conversar sobre atividades que poderiam
ser desenvolvidas com os produtores rurais da região sobre o tema queimadas. No período referido neste
relatório foram desenvolvidas duas atividades com produtores da região.

Foto 589. Atividade sobre queimadas na Vila da Quinta.

Foto 590. Palestra para produtores rurais na Ilha dos
Marinheiros.
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Neste período a equipe se reuniu com a Secretária de Meio Ambiente do município do Rio Grande, Mara
Núbia Cezar de Oliveira, para inserir a equipe da Gestão Ambiental das obras de duplicação da BR-392 na
programação da Semana do Meio Ambiente. A equipe participou da mateada de abertura da semana, o
Ciclo de Palestras “Sustentabilidade Ambiental: desafios para o desenvolvimento no Rio Grande” realizou
atividades de Educação Ambiental com escolas do município e encerrou a participação com outra
mateada, com shows artísticos. Posteriormente foi realizada uma avaliação das atividades da secretaria
com os parceiros envolvidos.

Foto 591. Crianças visitam o espaço da Gestão Ambiental da
BR-116/392 na mateada na Escola Viva II.

Foto 592. Durante a mateada na Escola Viva II, o “Jogo do
Passa Bicho” é apresentado para as crianças.

Foto 593. A Gestão Ambiental da BR-116/392 é apresentada
em ciclo de palestras.

Foto 594. Participantes do ciclo de palestras conhecem as
atividades do Programa de Comunicação Social.
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Foto 595. O “Jogo do Passa-Bicho” é atração na mateada no
Centro de Eventos em Rio Grande.

Foto 596. No decorrer da mateada, participantes recebem
informações sobre a Gestão Ambiental da BR-116/392.

Foto 597. Equipe participa de atividade de avaliação da
semana de meio ambiente do município.

Durante a semana do meio ambiente a Gestão Ambiental da BR-116/392 participou do evento de
comemoração do aniversário de 11 anos do DNIT e Dia Mundial do Meio Ambiente na sede da autarquia,
em Brasília. A BR-116/392 levou alguns materiais para consulta e outros para distribuição como o “Jogo
do Passa-Bicho”, cartões postais, folder da obra e boletins informativos.

Foto 598. Equipe esteve presente em evento em Brasília.

Foto 599. Representantes do DNIT e da STE visitam o
espaço da Gestão Ambiental da BR-116/392.
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A Gestão Ambiental da BR-116/392 foi convidada pela Secretaria de Qualidade Ambiental de Pelotas
(SQA) para participar das atividades alusivas à semana do meio ambiente da cidade. Foi apresentada uma
palestra sobre o trabalho desenvolvido nas obras de duplicação da BR-116/392 para os moradores do
Barro Duro, bairro da cidade. A equipe também participou do Festival da Cultura Ambiental, que marcou o
final das atividades da Semana de Integração Ambiental.

Foto 600. Palestra para moradores do balneário Barro Duro.

Foto 601. Moradores conhecem o trabalho da Gestão
Ambiental da BR-116/392.

Foto 602. Gazebo da Gestão Ambiental da BR-116/392 no
Festival da Cultura Ambiental.

Foto 603. Moradores recebem material informativo.

A equipe de Comunicação acompanhou uma jornalista do Diário Popular, principal jornal impresso de
Pelotas e região, que fez uma matéria sobre o trabalho realizado durante as obras de duplicação da
rodovia para minimizar o impacto que as obras causam ao meio ambiente. A matéria foi capa do jornal e
ocupou as páginas 2 e 3 do informativo diário como matéria principal.
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Figura 80. Matéria sobre a Gestão Ambiental é capa do Diário Popular de Pelotas.

Ao longo de todo o período o Programa de Comunicação Social produziu matérias e registros imagéticos
para divulgar as obras e a Gestão Ambiental da duplicação da BR-116/392.
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Foto 604. Equipe acompanha supervisão de obra.

Foto 605. Presença da equipe na supressão de vegetação.

Foto 606. Participação da equipe na 9ª campanha de
atropelamento.

Foto 607. Registro do passa-fauna recentemente
construído.

Foto 608. Equipe acompanha monitoramento dos peixes
anuais.

Foto 609. Coleta de água em curso d’água que passa sob
a rodovia.

Os boletins informativos mensais foram produzidos e distribuídos nas comunidades diretamente afetadas
pelo empreendimento e também nos mais de 50 pontos estratégicos em Pelotas, Rio Grande e distritos do
município como Povo Novo, Vila da Quinta e Parque Marinha (Anexo 5).
A equipe manteve o site, a página no Facebook e o twitter da Gestão Ambiental da rodovia atualizados
com matérias e fotos. Além disso, também foram enviadas, periodicamente, matérias para o site de
Gestão Ambiental de Rodovias, atualizado pela CGMAB e para a imprensa local.
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Durante todo o período foi realizado o clipping diário para acompanhar as notícias relacionadas com a
rodovia em duplicação.
A equipe desenvolveu o trabalho de atendimento direto à comunidade através da Ouvidoria da
BR-392. Esse trabalho é realizado através do número 0800 – 0116392 e do e-mail
ouvidoria392@stesa.com.br. A metodologia adotada envolve o registro de todas as demandas recebidas,
com o endereço e contato dos solicitantes e, após uma avaliação interna com toda a equipe de Gestão
Ambiental, define-se o procedimento a ser adotado. Após é encaminhado um registro de atividade
informando o caso para os responsáveis pelo empreendimento, DNIT/UL Pelotas, Supervisão de Obras e
construtora responsável, solicitando um posicionamento dos mesmos. Tendo uma posição, a equipe de
Comunicação Social entra em contato com o morador informando sobre a posição adotada. A ocorrência
mais frequente se refere a possíveis danos à residências próximas à rodovia e também dificuldades de
acesso às mesmas por ocasião das obras de duplicação.
A seguir uma tabela com o registro e o andamento das ocorrências atendidas pela equipe de comunicação
social em cada lote do empreendimento e um gráfico ilustrando o percentual de ocorrências da ouvidoria
encerradas e em andamento.
Quadro 49. Relação de Registros de Atividade – Ouvidorias- Lote 2.
OUVIDORIA - Tabela de acompanhamento de ocorrências no Lote 2
Nº

01

02

03

Nome

Dulce Helena dos
Santos

Beatriz

Fábio
Costa

Santana

Data

Ocorrência

Situação

12/03/2012

A moradora residente na BR-392, Km 42 + 700,
entrou em contato com a Ouvidoria da BR-392 pois
solicita que o dano pela queda da marquise
localizada na frente de sua residência seja reparado.
Alega que a queda deu-se em função do processo
construtivo que acontece em frente à sua moradia.

Foi realizado o registro fotográfico no local
e encaminhado para a construtora,
DNIT/UL Pelotas e para supervisão de
obras o registro da atividade.
Encerrada

13/03/2012

A moradora residente na BR-392, Km 42 + 200,
entrou em contato com a Ouvidoria da BR-392 pois
alega que o rebaixamento do meio fio em frente à
sua residência ficou próximo à esquina,
comprometendo a segurança no acesso à sua
moradia. Solicita que seja feito o rebaixamento da
calçada mais afastado da esquina.

Foi realizado o registro fotográfico no local
e encaminhado para a construtora,
DNIT/UL Pelotas e para supervisão de
obras o registro da atividade.
Encerrada

13/03/2012

O morador Fábio Santana Costa, residente na BR392, Km 41+400, entrou em contato com a
Ouvidoria da BR-392, pois solicita que coloquem
cerca em frente à sua residência. Segundo ele,
começará o desvio de trânsito em frente à sua casa
e sem a cerca ficará perigoso.

Foi realizado o registro fotográfico no local
e encaminhado para a construtora,
DNIT/UL Pelotas e para supervisão de
obras o registro da atividade.
Encerrada.

13/03/2012

O morador residente na BR-392, Km 42+500,
entrou em contato com a Ouvidoria da BR-392 pois
solicita que acesso ao seu comércio, localizado no
Povo Novo, seja ampliado para facilitar o
estacionamento de clientes. João Flavio tem receio
de que veículos que estacionarem em seu comércio
atualmente sejam danificados.

Foi realizado o registro fotográfico no local
e encaminhado para a construtora,
DNIT/UL Pelotas e para supervisão de
obras o registro da atividade.
Encerrada.

Foi realizado o registro fotográfico no local
e encaminhado para a construtora,
DNIT/UL Pelotas e para supervisão de
obras o registro da atividade.
Em andamento.
Foi realizado o registro fotográfico no local

04

João
Flavio
Botelho da Silva

05

Roberto Silva de
Oliveira

13/03/2012

O morador residente na BR-392, Km 42+860,
entrou em contato com a Ouvidoria da BR-392
informando que sua cerca foi aterrada em virtude
das obras e solicita reparação deste dano.

06

Sandra

13/03/2012

A moradora residente na BR-392, Km 41+300,

Virgínia
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OUVIDORIA - Tabela de acompanhamento de ocorrências no Lote 2
Nº

Nome

Data

Ocorrência
entrou em contato com a Ouvidoria da BR-392 pois
solicita que coloquem uma cerca de arame em
frente à sua residência. Segundo a moradora alguns
moradores próximos à sua residência receberam
uma cerca em função das obras da rodovia.

Situação
e encaminhado para a construtora,
DNIT/UL Pelotas e para supervisão de
obras o registro da atividade.
Encerrada.

27/04/2012

O morador residente na BR-392, Km 42+860,
entrou em contato com a Ouvidoria para informar
que o talude na frente da sua residência não está
conformado e encontrasse sem proteção de
cobertura vegetal. O talude está carreando para
dentro do seu pátio ficando por cima da sua cerca.
O morador perguntou se procede a informação que
será desapropriada mais 1,50m das residências
localizadas no lado esquerdo da BR-392 no Povo
Novo?

Foi realizado o registro fotográfico no local
e encaminhado para a construtora,
DNIT/UL Pelotas e para supervisão de
obras o registro da atividade.
Em andamento.

11/05/2012

A moradora residente na BR-392, Km 42 + 500,
entrou em contato com a Ouvidoria para informar
que devido à construção do viaduto localizado no
Povo Novo Km 42 há falta de iluminação ao longo
do desvio da BR, dificultando a locomoção das
pessoas durante a noite, sendo que já ocorrem
pequenos acidentes relativos a pouca luminosidade.

Foi realizado o registro fotográfico no local
e encaminhado para a construtora,
DNIT/UL Pelotas e para supervisão de
obras o registro da atividade.
Encerrada.

05/07/2012

A moradora residente na BR-392, Km 51 + 900,
entrou em contato com a Ouvidoria para informar
que devido às obras na rodovia, um bueiro em
reforma está interditado há mais de 20 dias e, em
função da chuva dos últimos dias, parte de seu
terreno está alagada. Caso a água continue a
acumular no terreno pode chegar até o poço
artesiano e até mesmo a residência.

Foi realizado o registro fotográfico no local
e encaminhado para a construtora,
DNIT/UL Pelotas e para supervisão de
obras o registro da atividade.
Encerrada.

Leite

07

08

10

Roberto da Silva
de Oliveira

Lúcia Trindade

Nair Blank de Ávila

Quadro 50. Relação de Registros de Atividade – Ouvidorias- Lote 3.
OUVIDORIA - Tabela de acompanhamento de ocorrências no Lote 3
Nº

01

03

Nome

Minelma
Garcia

Dutra

Ermilinda Soares

Data

Ocorrência

Situação

27/04/2012

A moradora residente na BR-392, Km 32, entrou em
contato com a Ouvidoria para informar que devido à
construção do viaduto do trêm no Km 32 a parada
que existia naquela localidade foi desativada e que a
parada mais próxima da sua residência está
localizada no Km 33. A moradora questionou a
possibilidade de construção de uma parada mais
próxima a antiga, haja vista que, segundo a mesma,
um número grande de pessoas utiliza o local para
acessar o ônibus.

Foi realizado o registro fotográfico no local
e encaminhado para a construtora,
DNIT/UL Pelotas e para supervisão de
obras o registro da atividade.
Encerrada.

15/06/2012

A moradora com estabelecimento comercial na BR392, Km 26 + 400, entrou em contato com a
Ouvidoria para informar que devido às obras de
duplicação da rodovia, em dias de chuva, o acesso
torna-se limitado ao seu comércio.
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OUVIDORIA - Tabela de acompanhamento de ocorrências no Lote 3
Nº

04

Nome

Gicelda
Mara
Ferreira da Silva

Data

12/0
7/2012

Ocorrência
A moradora residente na BR-392 km 19, entrou em
contato com a Ouvidoria da BR-392, para realizar a
entrega do abaixo assinado referente às
reivindicações dos moradores do bairro Parque
Marinha em relação as obras de duplicação da
rodovia.

Situação
Abaixo assinado protocolado no DNIT/UL
Pelotas.
Em andamento.

Figura 81. Gráfico Representa os Encaminhamentos dos Registros de Atividade – Ouvidoria.

327 | Pelotas RS | Agosto | 2012

Relatório Semestral de Meio Ambiente N° 03 – Fevereiro a Julho de 2012

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 610. Ruínas no Povo Novo.

Foto 611. Vista para BR-392 de dentro de uma casa em
ruínas.

Foto 612. Vista para BR-392 de dentro de uma casa em
ruínas.

Foto 613. 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 51. 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

125

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

331 | Pelotas RS | Agosto | 2012

ok

ok
ok

Relatório Semestral de Meio Ambiente N° 03 – Fevereiro a Julho de 2012
LOTE 03
Estimativas
161

Proprietário
Luis Alexandre Maia

162

Área Governo do Estado (Esc. Est.)
Rua Major Assunção

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

Km I
42+615,40

Km F
42+630,41

Andamento
ok

42+567,43

42+630,41

ok

42+630,41

42+655,01

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 52. Relação de documentos analisados.
LEIS ‐ ORDENAMENTO TERRITORIAL
Esfera

Município
de Rio
Grande

Município
de Pelotas

Federal

Arquivos

7.4

Data

Número

20/08/2008

Lei 6.588

20/08/2008

Lei 6.587

20/08/2008

Lei 6.586

20/08/2008

Lei 6.585

20/08/2008

Lei 6.584

11/09/2008

Lei 5.502

30/12/2008

Lei 5.528

19/12/1979

Lei 6.766

Constituição
federal de 1988

art. 182 e art.
183

10/07/2001

Lei 10.257

01/07/2005

Resolução
Nº 34

24/05/2005

Manual do
DNIT

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
município do Rio Grande – RS.
Estabelece os limites do território municipal, e os limites. Denominações e
as sedes dos distritos do município do Rio Grande.
Dispõe sobre o plano diretor participativo do município do Rio Grande e
estabelece as diretrizes e proposições de desenvolvimento urbano
municipal.
Estabelece os perímetros urbanos da área urbana da cidade do Rio
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
dá outras providências.
Institui o Código de Obras para Edificações do Município de Pelotas, e dá
outras providências.
Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências.
Que determina como instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana constituída a partir da participação a sociedade com o
Plano Diretor.
Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal estabelece
diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências.
O Conselho das Cidades, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo
Decreto nº 5.031, de 2 de abril de 2004, por encaminhamento do Comitê
Técnico de Planejamento Territorial Urbano.
Manual de Ordenamento do Uso do Solo nas Faixas de Domínio e
Lindeiras das Rodovias Federais.

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.
Por orientação do IBAMA, as unidades de conservação na região a serem envolvidas no programa de
compensação ambiental serão indicadas pelo órgão e pelo ICMBio.

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.
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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 frequência 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 53. 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 614. Arroio Bolacha

Foto 615. Curso Hídrico Km 14+915 (Bueiro)

Foto 616. Arroio Vieira

Foto 617. Arroio do Martins

Foto 618. Curso Hídrico Km 21+620 (Bueiro)

Foto 619. Arroio do Japonês
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Foto 620. Arroio das Cabeças

Foto 621. Banhado Km 28+800 (Polícia Rodoviária Federal)

Foto 622. Banhado Km 31+500 (passagem do trem)

Foto 623. Banhado do Vinte-e-Cinco

Foto 624. Banhado da Mulata

Foto 625. Várzea III
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Foto 626. Várzea II

Foto 627. Várzea I

Foto 628. Passagem São Gonçalo

Quadro 54. 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.
7.6.1

Atividades desenvolvidas

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.
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. As atividades previstas tem foco nos
agricultores da área de influência do empreendimento, o que se justifica pelo objetivo geral do Programa
de Prevenção de Queimadas, estabelecido pelo PBA, que consiste em ações que visem incentivar a
redução de desmatamentos e da prática de queimadas e incêndios florestais com a participação das
comunidades próximas ao empreendimento.
Nesse sentido, a equipe se reuniu com o departamento de extensão da EMATER de Rio Grande, para
buscar uma parceria para o desenvolvimento das atividades. Ficou acordado que a equipe do Programa de
Prevenção de Queimadas irá participar ativamente das reuniões da EMATER com os agricultores do
município, desenvolvendo ações de prevenção ao uso de queimadas na agricultura.
Como ferramenta pedagógica foi confeccionado um banner específico ilustrando uma situação de
queimada e suas consequências para a natureza.
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Figura 82. Imagem do banner sobre queimadas.

A equipe do programa participou de reunião promovida pela EMATER com os agricultores, o evento
ocorreu na Vila da Quinta, município de Rio Grande. Na ocasião a equipe discorreu sobre as
consequências negativas do uso da prática de queimadas para o meio ambiente, iniciando com uma
apresentação da legislação ambiental do Estado, no que tange ao tema, passando pelos prejuízos
ecológicos decorrentes das queimadas e finalizando com uma relação direta com as consequências
negativas dessa prática para a atividade agrícola, como por exemplo o aumento de secas prolongadas em
nossa região.

Foto 629. O biólogo Rodrigo Torres comenta sobre os
problemas do uso das queimadas.

Foto 630. Agricultores reunidos na Vila da Quinta em
palestra sobre queimadas.
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Foto 631. Cauê Canabarro, especialista em educação
ambiental, fala das consequências do uso do fogo.

Foto 632. Atividade promovida pela EMATER mobiliza
agricultores da região.

No mesmo período foi realizada uma atividade com os agricultores da Ilha dos Marinheiros, localidade do
município de Rio Grande, que tem na agricultura e na pesca suas principais atividades econômicas. A
atividade foi desenvolvida integrando um dia de campo da EMATER. Na ocasião foram apresentados para
os agricultores alguns dos cuidados ambientais desenvolvidos na duplicação da rodovia e também se
chamou a atenção para os malefícios do uso das queimadas na agricultura, tanto do ponto de vista
meramente natural, como econômico e social.

Foto 633. Palestra sobre queimadas com agricultores na
Ilha dos Marinheiros.

Foto 634. O especialista em educação ambiental Cauê
Canabarro fala da legislação sobre as queimadas.

Como forma de enriquecer as atividades a equipe tem buscado registrar as ocorrências de queimadas na
região para poder ilustrar as apresentações para os agricultores.
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Foto 635. Imagem do efeito de uma queimada na Várzea
do São Gonçalo.

Foto 636. Várzea do São Gonçalo após queimada.

Foto 637. Foco de incêndio na Vila da Quinta.

Foto 638. Ambiente natural recentemente atingindo pelo
fogo na Vila da Quinta.

Foto 639. Queimada próxima à Várzea do São Gonçalo, na
entrada de Pelotas.

Foto 640. Foco de queimada na Várzea do Canal São
Gonçalo.
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Foto 641. Efeito da ação podia ser visualizado das margens
da BR-392.

Foto 642. Foco de queimada na Ilha do Leonídeo, vista da
BR-392,

Diante da verificação do grande número de queimadas em áreas próximas à rodovia, a equipe do
programa realizou contato com o secretário de Qualidade Ambiental do município de Pelotas, Sr. Paulo
Morales, para propor ao secretário uma parceria para promover palestras sobre as queimadas na região, e
também para fazer contato com o Programa PrevFogo, do Ibama, com a finalidade de tentar trazer ao
município o treinamento especializado. Foi encaminhado um ofício à secretaria solicitando a parceria, o
qual até o momento de fechamento deste relatório não havia sido respondido.
Além do contato com a Secretaria de Qualidade Ambiental de Pelotas, foi feito contato telefônico e via
ofício com a Secretaria de Meio Ambiente de Rio Grande, visto que foi registrada pela equipe a ocorrência
de incêndios também naquele município, em áreas próximas à rodovia e na Ilha do Leonídeo. A secretária,
Sra. Mara Núbia, aceitou a parceria e respondeu ao ofício encaminhado pela gestora ambiental.
Desta forma, será organizado junto às secretarias de ambos os municípios palestras educativas e
informativas sobre queimadas, bem como será encaminhado ofício ao Ibama solicitando o treinamento do
programa PrevFogo para a formação de brigadistas ambientais, os quais serão indicados pelas
prefeituras. O projeto está em fase elaboração e articulação.
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8

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.
Neste semestre a Licença de Instalação N° 453/2007 e as Autorizações para Supressão de Vegetação N°
207/2007 e 208/2007, respectivas aos lotes 2 e 3, foram renovadas pelo IBAMA.
Os quadros a seguir apresentam a relação de licenças e autorizações emitidas no âmbito deste
empreendimento.
Quadro 55. Licenças e autorizações emitidas para a duplicação da BR-116/392 – Lote 2.
Data de
Vencimento

Observações

Situação

28/dez/13

Execução das obras de
adequação da capacidade e
melhorias operacionais da
rodovia BR-392/RS, trecho
Pelotas-Rio Grande,
desenvolvidas nos Lotes 02 (km
35+845 ao km 60+745) e Lote
03 (km 8+787 ao km 35+845).

em vigor

23/mar/10

23/mar/12

Em fase final de recuperação.
Será solicitada renovação de
parte da área minerada.
Renovação solicitada ao IBAMA
em 25/01/2012 protocolo nº
02023000223/2012.

em
andamento

IBAMA

14/mar/11

14/mar/13

Exploração de areia e argila e
descarte de solos moles

em vigor

Ivaí
Engenharia
de Obras S.A

FEPAM

09/dez/09

08/dez/13

Lavra de Rocha para uso imediato
na construção civil - a céu aberto,
em vigor
com beneficiamento, e com
recuperação de área degradada

Ivaí
Engenharia
de Obras S.A

FEPAM

15/abr/08

14/abr/12

Construtora solicitou à FEPAM
renovação em 14/12/2011
protocolo nº 023340-05.67/11-2

em
andamento

LO n°4952/2011

Transporte
Rodoviário
Produtos e/ou
Resíduos
Perigosos

Tecnisan
Sistemas
Operacionais
de
Saneamento
LTDA

FEPAM

26/ago/11

07/jan/14

Fontes móveis de poluição

em vigor

ASV n°207/2007

Supressão na
faixa de domínio

DNIT

IBAMA

15/fev/12

15/fev/14

Renovada

em vigor

Fontes móveis de
poluição

Solução
Ambiental
Consultoria,
Comércio de
Resíduos
Industriais e
de Serviços
LTDA

FEPAM

06/jun/11

15/set/13

Transporte Rodoviário de
Produtos e/ou Resíduos
Perigosos

em vigor

Referente

LI nº453/2007
(Renovação)

Execução do
trecho PelotasRio Grande,
desenvolvidas
nos Lotes 02 (km
35+845 ao km
60+745) e Lote
03 (km 8+787
ao km 35+845).

DNIT

LO nº918/2010

jazida/ EC-23-B

Ivaí
Engenharia
de Obras S.A

IBAMA

LO nº1002/2011

Jazida/ EC-10

Ivaí
Engenharia
de Obras S.A

Lavra de Rocha
LO nº9015/2009- para uso imediato
na construção
DL
civil
Fabricação de
LO nº1875/2008- concreto
betuminoso
DL
usinado a quente

LO nº3073/2011

Requerente

Órgão
Emissor

Licença

IBAMA

Data de
Emissão

28/dez/11
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Referente

Requerente

Órgão
Emissor

Data de
Emissão

Data de
Vencimento

Observações

Situação

RENOVAÇÃO LO
nº 2311

Armazenamento
de resíduos
industriais classe
I

Solução
Ambiental
Consultoria,
Comércio de
Resíduos
Industriais e
de Serviços
LTDA

SQA

24/fev/12

24/fev/13

Esta licença renova a licença
069/2011.

em vigor

LO nº5223/2011

Transporte
Rodoviário de
Produtos e/ou
Resíduos
Perigosos

LWART
Lubrificantes
LTDA.

FEPAM

08/set/11

10/fev/14

Fontes móveis de poluição

em vigor

AUTMTR
nº412/2010-DL

Emissão de
Talonário de
Manifesto de
Transporte de
Resíduos - MTR

LWART
Lubrificantes
LTDA.

FEPAM

21/out/10

Tempo
Autorização Manifesto de
Indeterminado Resíduos

em vigor

Ivaí
Engenharia
de Obras S.A

Prefeitura
Municipal
22/abr/10
do Capão
do Leão

Tempo
Serviços de empreiteira e
Indeterminado subempreiteira de mão de obra

em vigor

Licença

Alvará de Licença
INSCRIÇÃO
para Localização
MUNICIPAL nº 63 e/ou
Funcionamento

Quadro 56. Licenças e autorizações emitidas para a duplicação da BR-116/392 – Lote 3.
Requerente

Órgão
Data de
Emissor Emissão

Data de
Observações
Vencimento

Licença

Referente

Situação

LI nº453/2007
(Renovação)

Execução do trecho
Pelotas-Rio Grande,
desenvolvidas nos
Lotes 02 (km
35+845 ao km
60+745) e Lote 03
(km 8+787 ao km
35+845).

DNIT

IBAMA

28/dez/11

LO nº995/2011

Jazida EC-05

Construtora
Triunfo S.A

IBAMA

07/fev/11

LO nº903/2010

Jazida EC-02-B

Construtora
Triunfo S.A

IBAMA

04/mar/10 04/mar/12

Entregue ao proprietário em 26 de
sem uso
março de 2012.

LO nº960/2010

Jazida EC-08

Construtora
Triunfo S.A

IBAMA

20/mar/12 20/nov/12

Exploração de areia e descarte de
solos moles na Jazida EC-08. LO
retificada em 20/03/2012.

em vigor

LO nº921/2010

Jazida EC-04

Construtora
Triunfo S.A

IBAMA

12/abr/10

12/abr/12

Exploração de areia e descarte de
solos moles na Jazida EC-04.
Renovação já está em tramitação
junto ao IBAMA/POA.

em
andamento

LO nº943/2010

Canteiro de obras
BR-392

Construtora
Triunfo S.A

IBAMA

23/jul/10

23/jul/13

Relativo às atividades de
operação de Canteiro de Obras
Industriais.

em vigor

DRHn°813/2010

Autorização para
captação de água
subterrânia

Construtora
Triunfo S.A

DRH

08/set/10

LO n°1026/2011

Jazida Alternativa

Construtora
Triunfo S.A

IBAMA

27/mai/11

27/mai/13

Exploração de areia e deposição
de solos inservíveis na Jazida
Alternativa Km 33

em vigor

LO n°5708/2010

Transporte
Rodoviário de
Produtos e/ou
Resíduos Perigosos

Tecnisan
Sistemas
Operacionais de FEPAM
Saneamento
LTDA

22/nov/10

07/jan/14

Fontes móveis de poluição

em vigor

28/dez/13

Execução das obras de
adequação da capacidade e
melhorias operacionais da
rodovia BR-392/RS, trecho
Pelotas-Rio Grande,
desenvolvidas nos Lotes 02 (km
35+845 ao km 60+745) e Lote
03 (km 8+787 ao km 35+845).

em vigor

07/fev/13

Exploração de areia e descarte de
solos moles na Jazida EC-05

em vigor

em vigor
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Órgão
Data de
Emissor Emissão

Licença

Referente

Requerente

LO n°398/2010

Transporte
Rodoviário de
Produtos e/ou
Resíduos Perigosos

Transbordo
Comércio,
Serviços e
FEPAM
Representaçãos
LTDA

22/jan/10

Data de
Observações
Vencimento

Situação

22/jan/14

Fontes móveis de poluição

em vigor

29/jul/13

Sistema de coleta, recebimento,
acondicionamento, controle,
redução de volume,
armazenamento temporário e de
destinação final dos recipientes,
embalagens, contêineres,
invólucros e assemelhados,
destinados ao acondicionamento
de óleos lubrificantes

em vigor

LO
n°4330/2009-DL

Sistema de coleta e
destinação final

Indústria
Petroquímica
do Sul Ltda.

FEPAM

30/jul/09

LO
nº1387/2012-DL

Rerrefino de óleos
lubrificantes

Indústria
Petroquímica
do Sul Ltda.

FEPAM

13/mar/12 13/mar/16

Esta licença renova a licença de
operação nº 1289/2008-DL.

Em vigor

LO
nº1530/2009-DL

Fontes móveis de
poluição

Indústria
Petroquímica
do Sul Ltda.

FEPAM

03/abr/09

12/jan/13

Transporte de resíduos classe I

em vigor

ASV n°208/2007

Supressão na faixa
de domínio

DNIT

IBAMA

15/fev/12

15/fev/14

Renovada

em vigor

LO nº537/2012DL

Usina de Asfalto e
Concreto Asfáltico a
Quente e a Frio

SBS Engenharia
e Construções FEPAM
Ltda.

25/jan/12

25/jan/16

Fabricação de asfalto e concreto
asfáltico a quente e a frio

em vigor

LO nº172/2012DL

Recuperação de
Embalagens
Contaminadas e
Reciclagem de
filtros de Óleo

Bressan
Indústria e
Comércio de
Embalagens
Ltda

10/jan/12

30/nov/15

FEPAM
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Anexo 1

Estado
Rsico

S
S

Classific.

C6digo
Fepam

Unidade
Massa/Vol.

C6digo
ONU

:c-

-r-

4. Instru90es especiais de manuseios e informa90es adicionais no caso de emergencia (saude, meio-ambiente e incendio). Em caso de nao entrega do residuo,
especificar 0 numero do MTR anterior.

5. Transportador.
Razao social:

SOLUl;:AO AMBIENTAL

Cons., Comerclo

de Residuos

Ind. e Servo Ltda.

iJ

!It

Assinatura

7. Certificado do gerador: Eu, por meio deste manifesto, declaro que as residuos acima listados estao integralmente e corretamente descritos pelo nome,
classificados, embalados e rotulados, seguindo normas vigentes e estando sob todos as aspectos em condi<;oes adequadas para transporte de acordo com as

"g"',m'bbt""t~

Nome do responsavel pela libera980

Jl ~CAW
Data

8. Sttade / Destinatario.

rer 0 especificado no item 9.

12 MAIO 2012
Solu~~oAmbientai
03,2€HU14/0002-09
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1

Introdução

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, conseqüentemente, 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 pretende
contribuir com o crescimento e desenvolvimento das pessoas e regiões, preservando a vida e
valorizando o meio ambiente.
1.1

Informações Sobre o Empreendimento

As “Obras de Adequação da Capacidade e Melhorias Operacionais das Rodovias BR-116/RS e BR392/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.

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
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(Banhado do Vinte e Cinco), mesma estaca de início do lote 2, que termina no km 60+745m (Ponte
sobre o Canal São Gonçalo em Pelotas). O mapa a seguir apresenta a localização do projeto (Figura 1).
Figura 1. Mapa de localização do projeto de duplicação da BR-116/392 /RS do lote 2, em rocho e do lote 3 em
verde.
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1.2

Empreendedor, Contrato e Equipe de Gestão e Supervisão Ambiental

Com a finalidade de atender à legislação ambiental vigente, as premissas do DNIT no que se refere à
gestão ambiental de rodovias e à Licença Ambiental emitida pelo IBAMA para o empreendimento e o
Plano Básico Ambiental, DNIT contratou o serviço de Gestão e Supervisão Ambiental através de licitação
pública. Para a execução destes serviços, a STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A. foram
contratados em janeiro de 2011. O quadro a seguir apresenta os dados do contrato.
Quadro 1. Dados gerais do contrato de gestão e supervisão ambiental.
Número
1.086/2010 (Anexo 1)
Objeto

Gestão Ambiental das Obras de Duplicação, abrangendo a Supervisão Ambiental, a
implementação de Programas Ambientais e Gerenciamento Ambiental das obras incluindo obrasde-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.

Quadro 2. Dados gerais dos responsáveis pelo empreendimento.
Telefones
Nome

Responsável

CNPJ

Empreendedor

DNIT –
Departamento
Nacional de
Infraestrutura
de Transportes

Jorge
Ernesto Pinto
Fraxe

04.892.707/
0001-00

Consultoria

STE – Serviços
Técnicos de
Engenharia S.A.

Athos
Roberto
Albernaz
(Anexo 2 e
Anexo 3)

88.849.773.
0001-98

1.3

CTF

Empresa

Fax

671360

(61) 3315
4000

3315
4084

344667

(61)
3415400
0

3472
9594

E-mail

Endereço para contato

-

diretoria.geral
@dnit.gov.br

Setor de Autarquias
Norte, Quadra 3, Ed.
Núcleos dos
Transportes, Bloco A,
Brasília ‐DF.

-

-

Rua Saldanha da
Gama, 225 – B:
Harmonia - Canoas/RS.
Cep: 92.310‐630

Cel

Vigência
do
contrato
900 dias.

30 meses.
Inicio em
20/01/201
1

Equipe de Execução dos Programas Ambientais de Monitoramento de Fauna

A equipe estará integrada por profissionais das áreas da biologia e ecologia. O responsável técnico do
projeto, Marcelo Dias de Mattos Burns, é formado em biologia com cursos de mestrado em manejo da
biodiversidade e doutorado em oceanografia.
Quadro 3. Dados profissionais da equipe.
Formação
Cargo na
Supervisão
Ambiental
Função

Marcelo Dias de
Mattos Burns
Biólogo/Ecólogo
Especialista em
Programas
Ambientais
Monitoramento
de peixes

Guillermo Dávila
Orozco
Biólogo

Sharon Aires
Paiva
Ecóloga

Débora Argou
Marques
Ecóloga

Fábio Azzolin
Dutra
Ecólogo

Kleisson da Silva
de Souza
Ecólogo

Técnico
Ambiental

Especialista em
Gerenciamento

Consultora

Consultor

Consultor

Técnico auxiliar

Técnico auxiliar

Monitoramento
de répteis

Monitoramento
de anfíbios

Monitoramento
de mamíferos
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CPF
CTF

LINK CL

N° registro CC
E-mail

1.4

Marcelo Dias de
Mattos Burns
946810150-91
3410280
http://buscatextua
l.cnpq.br/buscate
xtual/visualizacv.
do?id=K477059
8P6
041553/03-D

Guillermo Dávila
Orozco
852356280-04
5226549

Sharon Aires
Paiva
977192180-00
5226109

-

Débora Argou
Marques
009903360-77
5279786
http://buscatextua
l.cnpq.br/buscate
xtual/visualizacv.
do?id=K413758
3P0
-

Fábio Azzolin
Dutra
93219130097
245924
http://buscatextua
l.cnpq.br/buscate
xtual/visualizacv.
do?id=K475730
2J0
-

Anexo 4

Anexo 4

-

marcelo.dias@
stesa.com.br

guillermo@
stesa.com.br

sharon.aires@
stesa.com.br

d_argou@yahoo.
com.br

hylideo@hotmail.
com

Kleisson da Silva
de Souza
82608237053
955708
http://buscatextua
l.cnpq.br/buscate
xtual/visualizacv.
do?id=K471104
5Z7
kscarnivoros@h
otmail.com

Objetivos e Etapas do Programa de Monitoramento de Fauna – Espécies Biondicadoras

O Programa de Monitoramento de Fauna – Espécies Bioindicadoras atende a condição específica
2.13.17 da LP nº 224/2005, para identificar as espécies da fauna que poderão servir de modelo a fim de
verificar possíveis alterações bióticas em função da implantação das obras determinando os seguintes
objetivos, abaixo:
1.4.1 Objetivos
O Programa de Monitoramento da Fauna tem como objetivo geral identificar alterações nos efetivos
populacionais e nos padrões de uso do espaço por parte de:


Peixes anuais residentes em poças temporárias e banhados associados à área do
empreendimento;



Herpetofauna nas áreas de florestas e habitats aquáticos associados à área do empreendimento;



Aves nos banhados, marismas e florestas associadas à área do empreendimento;



Mamíferos nas áreas de banhados e florestas direta ou indiretamente associadas à área do
empreendimento.

1.4.2 Os objetivos específicos também são delineados como:


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



Identificar áreas consideradas prioritárias para a conservação da fauna local.

1.4.3 Atividades e etapas
Com base nos objetivos acima estão descritas as seguintes etapas:


Implantação. Etapa prévia ao início do empreendimento. Consiste na identificação das áreas a
serem amostradas ao longo de todo o Programa;



Obtenção de dados pré-impactos. Etapa prévia ao início do empreendimento para a obtenção de
informações complementares quantitativas sobre grupos que foram amostrados
qualitativamente durante os trabalhos do EIA;
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Obtenção de dados na instalação da obra. Etapa concomitante ao início das obras, este é o
monitoramento propriamente dito para a obtenção de dados descritivos das populações e
comunidades durante este período;



Obtenção de dados no período de operação. Etapa iniciada com a operação regular da rodovia
para obtenção de dados descritivos das populações e comunidades durante este período.

1.5

Objetivos e Etapas do Programa de Levantamento, Mitigação e Monitoramento de
Atropelamento de Fauna

1.5.1 Objetivos:
O Programa tem por objetivo geral quantificar a mortalidade de animais silvestres por atropelamento,
associado ás rodovias BR-116RS e BR392/RS no trecho em pauta.
Os objetivos específicos são:


Identificar pontos críticos que concentrem estes incidentes e os fatores associados a um maior
número de ocorrência;



Propor medidas de mitigação com base nos achados do item anterior;



Implementar medidas mitigadoras consideradas adequadas para reduzir ou eliminar a
mortalidade de animais silvestres por atropelamento;



Monitorar a efetividade destas medidas e propor sua adequação, quando necessário.

1.5.2 Atividades e etapas
Para alcançar estes objetivos o PBA descreve distintas atividades:

1.6



Levantamento e Quantificação dos Atropelamentos. Esta etapa é a etapa inicial dos trabalhos,
ela consiste na elaboração de um diagnóstico de identificação de equipamentos e locais que
possam atuar como passagens de fauna, além da obtenção da ocorrência de atropelamentos de
animais na situação pré-emprendimento;



Mitigação. Etapa de seleção e instalação de medidas de mitigação;



Obtenção de dados no período de instalação. Esta etapa consiste em obter dados da ocorrência
de atropelamentos durante o período de obras de implantação, incluindo as medidas
mitigadoras;



Monitoramento. Etapa que inicia com a operação regular do empreendimento. Esta etapa tem a
finalidade de avaliar alterações nos padrões de ocorrência de atropelamentos através do tempo,
além da avaliação da efetividade das passagens de fauna, comparando os resultados com os
dados obtidos nas etapas anteriores.
Atividades Desenvolvidas nos Programas de Monitoramento de Fauna

Conforme as etapas descritas no PBA, em 2008 foi desenvolvido pela Supervisão Ambiental Interina o
relatório “Complementações do Programa de Monitoramento de Fauna da Rodovia BR-392/RS
subsidiando a etapa de implantação. No mês de maio do 2009 é finalizado pela SAI o relatório o
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“Programa de Levantamento, Mitigação, Atropelamento e Monitoramento de Fauna Espécies
Bioindicadoras BR-392 Relatório Final”. Neste relatório foi estudada a fauna de entorno, o estudo obteve
resultados de riqueza e padrão de uso na área de influencia para os Mamíferos de médio e grande porte
e para as Aves. Também foram estudados os efeitos dos atropelamentos na fauna, através do banco de
dados do projeto “Estrada Viva” e mediante 14 monitoramentos desenvolvidos pela SAI. Para os peixes
anuais foi realizado no 2009 um estudo intitulado - Estudo sobre a ocorrência de peixes da família
Rivulidae em locais de influência direta. Estes estudos foram desenvolvidos na etapa de Obtenção de
dados pré-impactos para ambos os programas de monitoramento de fauna.
Outros projetos como resgate de peixes e monitoramento de atropelamentos estão sendo desenvolvidos
como parte do empreendimento.
Sendo assim, a partir dos antecedentes históricos em relatórios (EIA, 2004; PBA, 2006;
Complementação, 2008; Relatório Final Fauna, 2009 e Estudo de ocorrência de peixes, 2009) a atual
Supervisão Ambiental do empreendimento teve a tarefa de desenvolver um Delineamento Amostral para
o monitoramento da fauna bioindicadora e de atropelamento de fauna concomitante a etapa de obtenção
de dados na instalação da obra. Neste delineamento amostral justifica-se a seleção das áreas de
amostragem, dos bioindicadores e metodologias que possam ser duplicadas ao longo do tempo para
cumprir de forma eficiente os objetivos específicos dos programas de monitoramento de fauna.

1.7

Objetivo do Projeto Metodológico – Programa de Monitoramento de Fauna.


Informar sobre o detalhamento da metodologia do Programa Monitoramento de Fauna –
Espécies Bioindicadoras.



Informar sobre o detalhamento da metodologia do Programa de Levantamento, Mitigação e
Monitoramento de Atropelamento de Fauna.



Solicitar a anuência do IBAMA para a captura de répteis, anfíbios e peixes, com a finalidade de
monitoramento e coleta de material biológico.



Solicitar a anuência do IBAMA para coleta de fauna morta atropelada como material biológico.
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2

2.1

Projeto Metodológico do Programa de Monotoramento de Fauna- Espécies
Bioindicadoras
Justificativa do Desenho do Projeto Metodológico

Dentre os principais impactos mensurados de curto e médio prazo em rodovias da América do Norte e
Europa, está à fragmentação dos habitats, atropelamento da fauna e mudanças na composição da fauna
nas áreas adjacentes das rodovias (FORMAN & ALEXANDER, 1998; TROMBULAK & FRISSEL, 2000). No
Brasil diversos trabalhos de monitoramento de fauna atropelada vêm sendo realizados tanto na região
Norte e Nordeste (BRAGA et al., 2008) como Sudeste e Sul (PRADA, 2004; ROSA & MAUHS, 2004;
TUMELEIRO, 2006; CHEREM et al., 2007; TURCI & BERNARDE, 2009, COELHO et al., 2009), no
entanto, não existem resultados publicados sobre programas de bioindicadores abordando os efeitos
das estradas na fauna de entorno.
A área do empreendimento esta inserida no complexo lagunar Patos- Mirim, no Bioma Pampa (PILLAR
et al., 2009.), sendo a matriz da paisagem da BR-116/392 caracterizada por agroecossistemas como o
cultivo de arroz, criação de gado e a policultura (CENTRAM, 2009b). Dos ambientes seccionados pela
rodovia, estão às áreas úmidas consideradas de importância singular para o estado do Rio Grande do
Sul (MALTCHIK, 2003; FONTANA et al., 2003) denominadas de Várzea do Canal de São Gonçalo, o
Banhado Vinte e Cinco e da Mulata e os Marismas, (PBA, 2006). Segundo o relatório da Supervisão
Interina (SAI, 2009b) estes ambientes são de grande importância para biodiversidade de vertebrados,
sendo necessária uma avaliação dos possíveis efeitos da rodovia. Com este objetivo, estudos anteriores
realizados na fase de construção desta rodovia descreveram os impactos sobre a fauna de vertebrados,
sendo elencados diversos bioindicadores para monitoramento (EIA, 2004; PBA, 2006; SAI, 2009a; SAI,
2009b). Contudo a seleção dos bioindicadores em nível de espécie para Avifauna, Herpetofauna,
Mastofauna e Ictiofauna (PBA, 2006; SAI, 2009b) foi adaptada para uma abordagem em nível de
comunidade, bem como a elaboração de um desenho amostral (STEPHEN et al., 2000; LAURENCE et
al., 2007) ambos visando à objetividade do monitoramento da fauna para mensurar o impacto
ambiental da rodovia.

2.2

Bioindicadores Selecionados

Dentre os grupos propostos para monitoramento dos bioindicadores foram selecionados os grupos de
Mastofauna, Répteis, Anfíbios e os Peixes Anuais. O grupo da Avifauna não foi selecionado como
bioindicador do impacto da rodovia, pelo fato de não ser representativo nos monitoramentos de fauna
atropelada, desenvolvido por um período de quatro anos (SAI, 2009b) além de já possuir políticas de
conservação bem definidas como as IBAS (Important Bird Areas)(MAURÍCIO & DIAS, 2001; SAI,
2009b). Os demais grupos de bioindicadores selecionados (Mamíferos, Répteis, Anfíbios e Peixes
Anuais) sofrem o impacto direto e indireto da duplicação da BR-116/392 (SAI, 2009a; SAI, 2009b) além
de englobarem espécies ameaçadas em nível regional, nacional e global (MMA, 2003; FONTANA et al.,
2003; NOGUEIRA et al., 2010). O grupo de Anfíbios foi incluído por servirem de modelo em estudos de
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fragmentação da paisagem, pois possuem baixa mobilidade, requerimentos fisiológicos particulares,
especificidade de habitat e facilidade de estudo (SILVANO et al., 2003). Já a seleção dos peixes anuais
caracterizam-se como um caso singular em termos de monitoramento de fauna, em rodovias. O motivo
da sua inclusão é devido aos efeitos negativos a algumas populações diretamente afetadas pela
duplicação da BR-116/392, verificadas em estudos prévios antes e durante o empreendimento (EIA,
2004; SAI, 2009a). Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma proposta de seleção dos
bioindicadores, bem como, a delimitação de um desenho amostral para determinar os efeitos da
duplicação da BR-116/392 na biodiversidade de vertebrados. Para tanto a proposta está subdividida em
quatro Sub-programas (Mastofauna médio e grande porte, Répteis, Anfíbios e Peixes Anuais).
2.3

Objetivos Específicos do Monitoramento dos Bioindicadores Selecionados

Sub-Programa Mastofauna médio e grande porte


Determinar o efeito da rodovia na composição e riqueza da assembléia de mamíferos de médio
e grande porte no entorno da BR-116/392 durante e após a instalação da duplicação;

Sub-Programa Répteis


Determinar o efeito da rodovia na composição, riqueza e abundância dos Répteis no entorno da
BR-116/392 durante e após a instalação da duplicação;

Sub-Programa Anfíbios


Determinar o efeito da rodovia na composição, riqueza e abundância de Anfíbios no entorno da
BR-116/392 durante e após a instalação da duplicação;

Sub-Programa Peixes

2.4



Mapear e caracterizar a área de ocorrência e distribuição das espécies da família Rivulidae, na
área de entorno da BR – 392/116;



Monitorar as populações das espécies da família Rivulidae quanto à abundância, proporção
sexual, e recrutamento nas áreas de influência da BR-116/392.
Área de Estudo

A área de estudo compreende 60 km de extensão da BR -392, e localiza-se no sul do estado do Rio
Grande do Sul, abrangendo os municípios de Rio Grande e Pelotas (Anexo 5). Esta região esta inserida
na Planície Costeira do Rio Grande do Sul, com características climáticas do tipo Cfa subtropical com
chuvas bem distribuídas e verões suaves. A vegetação é caracterizada por formações pioneiras
(RAMBO, 2005) apresentando áreas úmidas (banhados), campos secos, matas de restinga ou palustres
(SEELIGER et al., 1998) formadas a partir de deposições marinhas e lacustres associados a gênese do
sistema lagunar Patos-Mirim VILLWOCK et al., (1986). Três tipos de ambientes (várzea do Canal São
Gonçalo, Paleovales banhado do Vinte Cinco e da Mulata, as Marismas) representam o conjunto de
áreas úmidas características da região de entorno da BR-392 (Anexo 5). Tanto a Canal São Gonçalo
como os Paleovales (Banhado do Vinte Cindo e da Mulata) são banhados de água doce, localizados no
lote 2, sendo este ultimo seccionado pela BR-392, em diferentes regiões da estrada. Já os Marismas
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são banhados inundados periodicamente por água salgada e/ ou doce, recobertos principalmente por
plantas herbáceas (COSTA, 1997), que estão presentes ao longo de 70 km² da zona intermareal de ilhas
e margens do Estuário da Lagoa dos Patos. Na região do lote 3, este ambiente está associado com
matas de restinga ao longo dos paleodrenos.
2.5

Desenho Amostral

O desenho amostra para fauna de entorno abrange três tipos de ambientes: a várzea do Canal São
Gonçalo, os paleovales (banhado do Vinte Cinco e da Mulata) e os Marismas, todos representando o
conjunto de áreas úmidas características da região de entorno da BR-116/392 (Anexo 5). A escolha
destes ambientes foi condicionada ao grau de isolamento dos centros urbanos, a conectividade
estrutural da vegetação destes ambientes, afetadas diretamente pela BR-116/392, como também a
relevância destas áreas na conservação da biodiversidade (PBA, 2006; SAI, 2009a; SAI, 2009b). As
amostragens abrangerão um gradiente de distância da rodovia, desde 0 até 5 km, usualmente
empregado para avaliar efeitos de rodovias na fauna (STEPHEN et al., 2000; LAURENCE et al., 2007).
Logo abaixo, estão discriminadas as técnicas de amostragem para cada grupo. Para os Mamíferos de
médio e grande porte serão utilizadas duas técnicas de amostragem seguindo esta abordagem:
Transectos de Rastros e Armadilhas Fotográficas. Já para os Anfíbios e Répteis serão utilizadas as
técnicas de Procura Visual e Auditiva, Busca Ativa, Armadilhas de Queda com cercas guia e Encontros
Ocasionais. A periodicidade das amostragens no primeiro ano será de 45 dias desenvolvendo duas
campanhas consecutivas na mesma estação (Verão, Outono, Inverno e Primavera), posteriormente as
campanhas serão bimestrais. Cada ambiente será amostrado por um período de três dias, por meio de
diferentes técnicas de amostragem dependendo do grupo biológico. Para o grupo de peixes o desenho
amostral será apresentado nos tópicos abaixo, em função desta medida contemplar também uma
compensação ambiental.
2.6

Monitoramento de Mastofauna

2.6.1 Armadilhas fotográficas
No levantamento de dados primários serão utilizadas armadilhas fotográficas (SANTOS-FILHO & SILVA
2002; KARANTH et al., 2003; RUDRAN & VALLADARES-PADUA, 2003; SILVEIRA et al., 2003; TOMAS &
MIRANDA, 2003; TROLLE & KÉRY 2003; TOMAS & MIRANDA, 2006; SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO,
2007). Serão instaladas dez armadilhas fotográficas, modelo BUSHNELL, em intervalos de pelo menos
100 metros de distância em um gradiente de distancia da duplicação BR-116/392 de 0 ate os 3 km de
distancia. As máquinas serão mantidas em funcionamento por três dias consecutivos, totalizando 72
horas de amostragem. Este método permite o registro e o horário de atividade das espécies que utilizam
a área de entorno das passagens de fauna. Para evitar disparos contínuos do mesmo indivíduo, as
máquinas serão programadas para disparar em um intervalo mínimo de 30 segundos, conforme
sugerido por SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO (2007). As máquinas serão fixadas em árvores e/ou outras
estruturas com altura aproximada de 50 cm (SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO, 2007). Não serão
utilizadas iscas, uma vez que o objetivo será de registrar as espécies conforme sua distribuição natural.
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O esforço de captura será definido pela multiplicação do número de armadilhas fotográficas e dias de
amostragem, sendo que cada dia corresponde a um período de 24 horas.
2.6.2 Transectos de rastros
Serão realizados três transecções lineares em cada unidade (Várzea do canal São Gonçalo, Banhado do
Vinte e Cinco e nos Marismas) subdividida em três parcelas de 500 metros com espaçamento mínimo
de 1000 metros. As pegadas serão identificadas em ambientes naturalmente favoráveis á impressão de
rastros, o método é utilizado em ambientes com acumulo de sedimento fino como estradas
(CRAWSHAW JR. 1997; OLIVEIRA & CASSARO 2006; KASPER, 2007). O GPS (Global Positioning
System) será utilizado para estabelecer o tamanho e o espaçamento dos transectos. Os vestígios serão
reconhecidos conforme BECKER & DALPONTE (1999); OLIVEIRA & CASSARO (2006); BORGES &
TOMAS (2008).
2.7

Monitoramento de Anfíbios

O levantamento de anfíbios será realizado com quatro técnicas de amostragem: Encontros visuais e
acústicos (CRUMP & SCOTT Jr. 1994), busca ativa (HAYER et al., 1994), Armadilhas de queda com
cercas guia “pitfall traps” (CECHIN & MARTINS, 2000; ENGE, 2001) e Encontros Ocasionais (SAWAYA
et al., 2008), descritas abaixo. Para o auxílio na identificação dos Répteis capturados serão utilizados
guias de campo (ACHAVAL et al., 2003; LOEBMANN, 2005).
2.7.1 Amostragem auditiva
As amostragens por encontros acústicos (CRUMP & SCOTT Jr. 1994) serão realizadas através de três
transecções lineares (em estradas secundárias nas áreas adjacentes a BR-392) durante o período
noturno. Em cada transecção serão determinadas três áreas de amostragem num perímetro de 50
metros da estrada secundária. A permanência em cada área será de cinco minutos com três pontos de
escuta. O esforço de amostragem será calculado por número de indivíduos/tempo..
2.7.2 Busca ativa
A busca ativa (HAYER et al., 1994) corresponde a procura de anfíbios, embaixo de troncos e pedras e
demais refúgios encontrados no entorno de cada corpo d’água, campo e no interior de matas. A partir da
liberação da licença de coleta esta técnica poderá ser empregada nas estradas secundárias, descrita
acima. Em cada transecção serão determinadas três áreas de amostragem num perímetro de 50 metros
da estrada secundária. A permanência em cada área será de 30 minutos com três pontos de busca ativa.
O esforço de amostragem calculado por número de indivíduos/tempo.
2.7.3 Armadilhas de interceptação e queda com cercas-guia
As armadilhas de interceptação e queda com cercas-guia (CECHIN & MARTINS, 2000) (pitfall traps)
serão colocados em dois estratos de distância da rodovia : i) dentro da faixa de domínio e fora da faixa
de domínio. Em cada estrato serão instalados dois conjuntos de armadilhas. Cada conjunto será
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formado por três linhas de 20 m, distantes 30 m entre si, sendo cada linha composta por três baldes
plásticas (70 L). As baldes serão enterradas de modo que a abertura fique no nível do solo (um balde a
cada 10 m), e unidos por uma cerca-guia de tela plástica de 60 cm de altura. Para se evitar o acúmulo
de água da chuva as baldes serão furadas no fundo. A cerca será enterrada 10 cm abaixo do solo e
mantida em posição vertical por estacas de canos de PVC, sendo instaladas de forma a passar pelo
interior das baldes a 10 cm de profundidade, e a partir da borda de cada balde. No total, serão instalados
quatro conjuntos de armadilhas (12 linhas, 66 baldes e 240 m de cerca-guia). O período de coleta
compreenderá nove dias consecutivos a cada mês, quando as armadilhas ficarão abertas, e
inspecionadas diariamente no período da manhã e ao entardecer. Esse procedimento será aplicado a fim
de evitar a maior exposição dos animais à predação e desidratação.
2.7.4 Encontros ocasionáis
Os encontros ocasionais (SAWAYA et al., 2008) serão considerados quando espécies forem
visualizadas eventualmente fora do período de amostragem
2.8

Monitoramento de Répteis

O levantamento de répteis será realizado com três técnicas de amostragem: Procura limitada por tempo
(CAMPBELL & CHRISTMAN, 1982), Armadilhas de queda com cercas guia “pitfall traps” (CECHIN &
MARTINS, 2000; ENGE, 2001) e Encontros Ocasionais (SAWAYA et al., 2008), descritas abaixo. Para o
auxílio na identificação dos Répteis capturados serão utilizados guias de campo (LEMA, 1994, 2002;
ACHAVAL et al., 2003; QUINTELA & LOEBMANN, 2009).
2.8.1 Procura limitada por tempo
As amostragens por procura limitada por tempo (CAMPBELL & CHRISTMAN, 1982) serão realizadas
através de três transecções lineares (em estradas secundárias nas áreas adjacentes a BR-392) durante
o período diurno. Em cada transecção serão determinadas quatro áreas de amostragem distante 300
metros entre si, ao longo do gradiente de distância da BR-392. Cada área atingindo um perímetro de 100
metros. A permanência em cada parcela será de 40 minutos. O esforço de amostragem será calculado
por número de indivíduos/tempo.
2.8.2 Armadilhas de interceptação e queda com cercas-guia
As armadilhas de interceptação e queda com cercas-guia (CECHIN & MARTINS, 2000) (pitfall traps)
serão colocados em dois estratos de distância da rodovia: i) dentro da faixa de domínio e fora da faixa
de domínio. Em cada estrato serão instalados dois conjuntos de armadilhas. Cada conjunto será
formado por três linhas de 20 m, distantes 30 m entre si, sendo cada linha composta por três baldes
plásticos (70 L). Os baldes serão enterradas de modo que a abertura fique no nível do solo (um balde a
cada 10 m), e unidos por uma cerca-guia de tela plástica de 60 cm de altura. Para se evitar o acúmulo
de água da chuva os baldes serão furados no fundo. A cerca será enterrada 10 cm abaixo do solo e
mantida em posição vertical por estacas de canos de PVC, sendo instaladas de forma a passar pelo
interior dos baldes a 10 cm de profundidade, e a partir da borda de cada balde. No total, serão instalados
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quatro conjuntos de armadilhas (12 linhas, 66 baldes e 240 m de cerca-guia). O período de coleta
compreenderá nove dias consecutivos a cada mês, quando as armadilhas ficarão abertas, e
inspecionadas diariamente no período da manhã e ao entardecer. Esse procedimento será aplicado a fim
de evitar a maior exposição dos animais à predação e desidratação
2.8.3 Encontros ocasionais
Os encontros ocasionais serão considerados quando espécies forem visualizadas eventualmente fora do
período de amostragem.
2.9

Monitoramento de Peixes

2.9.1 Desenho amostral
O delineamento amostral para o estudo dos peixes anuais consiste em duas etapas de estudo: i)
Mapeamento e caracterização do habitat e ii) Padrões de abundância e estrutura de tamanho da
assembléia de peixes. Para primeira etapa a região de amostragem abrangerá um perímetro de até 5 km,
a partir da rodovia, tanto para o lado direito como esquerdo. Já na segunda etapa, serão selecionadas
três áreas para cada espécie para monitoramento das populações, encontradas a partir da área
previamente mapeada.
2.9.2 Mapeamento e caracterização de habitat
Serão selecionadas, via imagens de satélite, áreas de banhado e charco, com provável ocorrência de
peixes anuais. Após a determinação das áreas de amostragem duas campanhas de coleta serão
realizadas durante um período frio (outono e inverno) e quente (primavera e verão). Para caracterização
do habitat serão utilizados parâmetros físico-químicos (área, profundidade, condutividade, temperatura
da água, pH, oxigênio dissolvido mg/l e precipitação (mm), distância de corpos d’água perene e áreas
urbana) e biológicos como a ictiofauna acompanhante e a estrutura da vegetação. A coleta será utilizado
um puçá (60 x 60cm) com malha de 2 mm entre nós. No local de captura os peixes serão identificados,
sexados e medidos (comprimento total, mm). Durante este procedimento os peixes capturados serão
colocados em caixas, com água ambiente e oxigenada, com objetivo de evitar o sacrifício dos
exemplares capturados. Após as medições os peixes serão soltos no local de captura. Em cada local de
coleta o material testemunho da família Rivulidae (n=10 ind. para cada espécie) será fixada em
formaldeído a 10% e posteriormente depositados na coleção de Ictiologia do Museu de Historia Natural
da Universidade Católica de Pelotas (MUCPel).
2.9.3 Padrões de abundância e estrutura de tamanho
A periodicidade das coletas será quinzenal nos charcos previamente selecionados, na etapa de
mapeamento. Para coleta será utilizado um puçá (60 x 60cm) com malha de 2 mm entre nós. Em cada
ambiente serão realizadas 10 amostras, sendo o esforço de captura o CPUE – captura por unidade de
esforço. No local de captura os peixes serão identificados, sexados e medidos (comprimento total, mm)
e posteriormente depositados na coleção de Ictiologia do Museu de Historia Natural da Universidade
Católica de Pelotas (MUCPel).
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3

Projeto Metodológico do Programa de Levantamento, Mitigação e Monitoramento dos
Atropelamentos de Fauna.

A metodologia para monitoramento dos atropelamentos tem como objetivo geral avaliar as alterações
nos padrões de ocorrência de animais atropelados ao longo do tempo, bem como a avaliação da
efetividade das passagens de fauna implantadas. No caso das passagens de fauna o monitoramento terá
início após a finalização da construção e adaptação das mesmas. Esta medida é tomada pelo fato de
constatar que muitas passagens de fauna estão em processo de construção e ainda não possuem suas
adaptações correspondentes. Além disso, a movimentação dos operários e máquinas no entorno destas
passagens de fauna podem alterar os resultados do estudo.
A metodologia utilizada para quantificar os atropelamentos será similar ao descrito no PBA (2006) e
referendado em vários trabalhos na literatura científica brasileira (PRADA, 2004; ROSA & MAUHS, 2004;
TUMELEIRO, 2006; CHEREM et al., 2007; BRAGA et al., 2008; TURCI & BERNARDE, 2009, COELHO et
al., 2009). No presente estudo a freqüência das campanhas de monitoramento da fauna será bimensal,
durando 5 dias consecutivos cada campanha. As saídas serão realizadas no início da manhã para que
seja observado o maior número de carcaças de animais vitimadas no crepúsculo, antes que sejam
destruídas pelo tráfego. Os monitoramentos serão realizados a uma velocidade média de 50km/h,
percorrendo todo o trajeto da BR-392 (ida e volta) identificando a Herpetofauna, Avifauna e Mastofauna
atropelados (SAI 2009a; PBA, 2006). Para cada animal encontrado será preenchida uma planilha
contendo a identificação ao nível de espécie ou gênero, data de coleta e posição geográfica. Todos os
animais atropelados serão fotografados e marcados com tinta em spray para evitar recontagem. Após
estes procedimentos as mesmas serão colocadas na faixa de domínio da rodovia para posterior retirada
pela empresa de pedágio (ECOSUL). Os dados obtidos do programa de levantamento, mitigação e
monitoramento dos atropelamentos de fauna poderão ser utilizados também como complemento para
dar cumprimento aos objetivos específicos do programa de monitoramento de fauna - espécies
bioindicadoras.
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4

Dados Abióticos

Informações sobre precipitação (mm), temperatura do ar (°C), umidade do ar (%) serão solicitados para
as estações metrológicas da EMBRAPA (Clima Temperado) e para Universidade Federal do Rio Grande
(FURG). Para o programa de monitoramento de atropelamentos serão solicitadas as informações de
fluxo veicular para ECOSUL. Em todos os locais amostrados, no programa de bioindicadores, serão
realizadas medições de ruído, luminosidade, temperatura do ar (°C),e umidade do ar (%). Para o subprograma dos peixes anuais os dados físico-químicos da água, tais como, Temperatura, Oxigênio
Dissolvido, pH, Turbidez e Condutividade serão mensurados com um multiparâmetros.
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5
5.1

Disposição de Material Biológico Capturado
Coleta de Material Biológico.

A partir da lista potencial de espécies para a área de estudo para anfíbios (Anexo 6) répteis (Anexo 7) e
peixes (Anexo 8) o material coletado será fotografado e depositado no Museu de História Natural da
UCPel (Anexo 9). Para captura dos anfíbios o sacrifício será realizado com xilocaína 5%, posteriormente
fixação com formalina 10% e conservar em álcool a 70%. Répteis excluindo Alligatoridae o sacrifício
será realizado com Éter e a fixação com formalina 10% posteriormente conservado em álcool a 70%.
5.2

Disposição de Animais Mortos por Atropelamento

Os animais mortos encontrados em boas condições durante as campanhas de monitoramento de
atropelamento ou bioindicadores serão depositado no Museu de História Natural da UCPel (Anexo 9).
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6

Cronograma

O cronograma inclui as campanhas do programa de monitoramento a desenvolver durante o período de
26 meses. Foram realizadas até o momento duas campanhas com datas anteriores à entrega do
presente documento, desenvolvidas com base no delineamento amostral proposto (adaptado conforme
especificações do PBA) utilizando as técnicas que não requerem manipulação e coleta de fauna. A
totalidade das técnicas propostas será iniciada a partir da liberação da licença de coleta pelo IBAMA.
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7

Anexos

Anexo 1. DOU; Publicação estrato do contrato N°1.086/2010.
Anexo 2. ART do responsável pelo contrato da Supervisão Ambiental.
Anexo 3. Cópia da Ata de eleição da diretoria no Diário Oficial da indústria e Comercio. Documento de
vinculação do representante legal da STE.
Anexo 4. Currículo dos integrantes da equipe técnico.
Anexo 5. Localização e delimitação da área de estudo.
Anexo 6. Lista potencial de anfíbios.
Anexo 7. Lista potencial de répteis.
Anexo 8. Lista potencial de peixes.
Anexo 9. Ofício da UFPel para Depósito do Material de Coleta.
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Anexo 5

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO
GESTÃO AMBIENTAL
DUPLICAÇÃO DA BR-116/392 – TRECHO PELOTAS – RIO GRANDE
MARÇO DE 2012

CENÁRIO
Este empreendimento vem merecendo por parte do DNIT uma atenção especial no que tange às questões
socioambientais. Envolvimentos comunitários e aproximação com as lideranças como forma de chegar às
famílias diretamente afetadas 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 e na contratação de uma empresa para a realização da respectiva Gestão e Supervisão Ambiental.
O processo de comunicação, baseado no relacionamento direto e pessoal, justifica-se por si quando um
empreendimento rodoviário prevê intervenções significativas em áreas urbanas e rurais. Esclarecimentos, de
preferência antecipados, previnem desgastes para todos aqueles que direta e indiretamente percorrem e
convivem naquela localidade. O repasse de informações atualizadas reduz as inconveniências e percalços e
constrói um bom canal de entendimentos.
A finalização desta obra adequará a capacidade e melhorará a operação das rodovias
BR-116/392, proporcionando maior agilidade e segurança aos seus usuários e moradores dos arredores.
Esta também é a percepção da comunidade, de acordo com o convívio que tivemos ao longo deste último
ano. Segurança e progresso são, para eles, os sinônimos deste empreendimento. O projeto da duplicação
também propõe a adequação da pista existente para diminuir os impactos ao meio ambiente através da
construção de passagens de fauna e da colocação de telas direcionadoras e isoladoras, que diminuem o
atropelamento de animais na rodovia.
Quanto aos esclarecimentos referentes à obra nas comunidades, percebe-se que ainda existem lacunas. As
informações básicas são desencontradas e insuficientes, provocando e suscitando inseguranças sobre o
traçado, as intersecções e as obras de arte, abrindo espaço para o surgimento de boatos infundados. Estar
em contato com a comunidade, através das suas diversas possibilidades para tomar conhecimento deste
estágio, possibilita a condição dos esclarecimentos objetivos.
As discussões e o debate no âmbito da educação ambiental ainda são incipientes, notadamente nas
comunidades lindeiras à rodovia. A sistematização das ações nas escolas vem ao encontro desta situação.
As estratégias de comunicação contidas neste planejamento ocorrem de forma articulada com a educação
ambiental, seguindo as diretrizes da Política Nacional de Educação Ambiental. Para tanto, partimos do
conceito de Educomunicação, o qual está especificado no documento proposto pelo Ministério do Meio
Ambiente: “Educomunicação socioambiental: comunicação popular e educação”.
Sustentabilidade é uma das principais questões mundiais no momento. Nesse sentido, o grande desafio
posto parte de órgãos públicos e privados é adotar uma postura que esteja conectada com uma das maiores
problemáticas de nosso tempo: a necessidade de estabelecer uma relação mais equilibrada entre a
sociedade e o meio ambiente, pois, este nas últimas décadas têm demonstrado sinais claros de
esgotamento, o qual é decorrente do mau uso que nós seres humanos estamos fazendo dos recursos
naturais. Em Pelotas e Rio Grande encontram-se grupos vigorosos nesta questão da luta pela preservação do
meio ambiente, concentrados em atividades acadêmicas e também na sociedade civil. Sua atuação repercute
1 | Pelotas RS | Julho | 2011

junto aos cidadãos destes municípios, auxiliando na construção de novas práticas tanto na esfera pública
quanto privada.
A Gestão Ambiental das rodovias BR-116/392 tem como desafio a implementação dos 18 programas
formulados pelo DNIT. Contando com uma equipe multidisciplinar vem executando, com êxito, suas
tarefas, preocupando-se também em relacionar-se com todos os agentes envolvidos com o propósito de
somar esforços para a conquista de melhores resultados, que podem transformar-se em argumentos e
temas para exposições públicas.

DESAFIO
Como promover a imagem positiva do DNIT como autarquia que, na execução desta obra, busca estabelecer
referências de melhoria ambiental, especialmente por meio das ações desenvolvidas no âmbito da gestão
ambiental, executadas pela STE nas obras de duplicação da BR-116/392, difundindo essas ações no sentido
de avançar para a formação de uma consciência cidadã por parte do publico envolvido?

POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
Demonstrar publicamente, através dos mecanismos de comunicação, o compromisso do DNIT com a
legislação vigente e com práticas que visem adequar suas obras ao meio ambiente onde são realizadas. Para
desenvolver com qualidade a gestão ambiental em suas obras rodoviárias, a autarquia licita empresas com
capacidade para a implantação de programas, que visam a preservação e a melhoria do meio ambiente
através de medidas que diminuam os impactos que possam ser causados pelas obras da rodovia.
Destacar e evidenciar os aspectos positivos desta posição para a vida de cada cidadão morador desta
região.

LINHA DE AÇÃO ESTRATÉGICA
Promover uma seqüência de eventos com pauta ambiental, cujos palestrantes sejam personalidades
respeitáveis no setor, para o debate de temas de interesse público, com repercussão no âmbito local,
regional e nacional. Buscar parceria de instituições de ensino, ONGs, sindicatos e associações, que
chancelem a iniciativa e a incluam no seu calendário anual de eventos.

OBJETIVO GERAL:
Construir uma gestão pró ativa de relacionamento com a comunidade local e os usuários da rodovia,
através de lideranças e formadores de opinião da área ambiental, promovendo a imagem positiva do DNIT
e da STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A., como instituições cujas atuações diferenciam-se pela
responsabilidade com a melhoria na qualidade de vida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Promover a divulgação dos aspectos relativos da Gestão Ambiental do Empreendimento às instituições
de ensino, Universidades e Faculdades;
- Divulgar os aspectos relativos à Gestão Ambiental para entidades ambientais na sociedade civil como
ONGS, sindicatos, entre outros;
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- Buscar aproximação com entidades e instituições empresariais dos municípios de Pelotas e Rio Grande;
- Manter a sociedade desta região atualizada a respeito do desenvolvimento dos Programas Ambientais,
dos seus propósitos e resultados;
- Estreitar relacionamento com as instituições de ensino superior e com as organizações ambientais da
região;

PÚBLICOS-ALVO
- Universidades, Faculdades, Instituição de Ensino, Sindicatos e Ongs Ambientais
- Universidade Federal de Pelotas
- Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração (COEPEA)
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de graduação em Ciências biológicas
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de graduação em Agronomia
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de Engenharia Civil
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Fisiologia Vegetal
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Direito Ambiental
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de Engenharia Sanitária e Ambiental
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de Manejo e Conservação do Solo e da
Água (mestrado e doutorado)
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de Medicina Veterinária
- Universidade Católica de Pelotas
- Órgão deliberativo – Conselho Superior
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de graduação em Ciências Biológicas
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de graduação em Ecologia
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de Química Ambiental
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de Engenharia Civil
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do curso de pós-graduação em Biologia da
Conservação
- Faculdade Anhanguera
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Ciências Biológicas

- FURG
- Conselho Universitário - CONSUN
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de graduação em Oceanologia
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de graduação Ciências Biológicas
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de graduação História (ênfase em Meio
Ambiente)
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de Engenharia Civil
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Educação Ambiental
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- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Biologia de
Ambientes Aquáticos Continentais
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Ciências
Fisiológicas: Fisiologia Animal comparada
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Educação em
Ciências: química da vida e saúde
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Gerenciamento
Costeiro
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Oceanografia
Química, Física e Geológica
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Ecologia Aquática
Costeira
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Gestão Ambiental
em Municípios
- Corpo docente, discente e técnicos administrativos do Curso de pós-graduação em Aquicultura
- Telecentro Maré
- IFSUL
- Curso Técnico em Meio Ambiente
- Licenciatura em Ciências Biológicas
- Tecnologia em Gestão Ambiental
- Saneamento Ambiental
- CAVG
- Tecnologia em Gestão Ambiental
- ONG CEA
- NEMA
- Instituto Pró Pampa
- NAPEIA
- Juntos Pelotas
- Movimento Pontal Vivo
- Gaia
- Sindicato dos Municipários de Pelotas
- CPERS (Pelotas e Rio Grande)
- ADUFPEL
- ASUFPEL
- APROFUR
- APTAFURG
- SIMPRO (Pelotas e Rio Grande)
- SINDUSCON (Pelotas e Rio Grande)
- Sindicato dos professores municipais (Pelotas e Rio Grande)
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- Sindicato dos Portuários (RG)
- Sindicato da Alimentação (RG)
- 18ª CRE (Rio Grande)
- 5ª CRE (Pelotas)
- Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Pelotas
- Conselho Municipal de Proteção Ambiental (COMPAM)
- Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Rio Grande (COMDEMA)
- Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental de Pelotas
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Grande
TÁTICAS
1) DE DIVULGAÇÃO
A) para todos os segmentos
● Enfatizar nos boletins informativos mensais as questões ambientais e apresentar os resultados que
vêm sendo atingidos pela Gestão Ambiental;
● Alimentar o site com conteúdos e informações atualizadas contemplando linguagem adequada aos
diferentes públicos;
● Participar das redes sociais (twiter, facebook) criando páginas da Gestão Ambiental da rodovia;
● 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;
● Manter o canal com a área de comunicação do DNIT e da CGMAB, em Brasília, para que sejam
enviadas, sistematicamente, pautas e releases sobre a obra e a Gestão Ambiental do empreendimento.
2) DE RELACIONAMENTO
A) com a imprensa (junto com o DNIT)
● Promover encontros e contatos com os meios de comunicação locais de forma sistemática,
obedecendo a um intervalo de tempo que demonstre as diferentes etapas da obra e a importância da
gestão Ambiental assumindo, assim, uma postura pró ativa junto à imprensa;
● Enviar, periodicamente, informações com dados comparativos a partir do início da operação da STE;
● Buscar oportunidades em programas de rádio e TV para que a equipe da gestão ambiental do
empreendimento possa ser entrevistada e repasse informações atualizadas;
● 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).
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B) com as escolas próximas à obra
● Reunir diretores, supervisores, corpo docente e técnico de cada uma das escolas próximas para
prestar esclarecimentos relativos à gestão ambiental da duplicação os benefícios gerados para os
moradores da região ;
● Oferecer colaboração para que possamos, conjuntamente, desencadear ações que visem o
esclarecimento dos aspectos ambientais 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 a Gestão
Ambiental da obra.
D) com os poderes municipais envolvidos
● Promover palestras nas Câmaras de Vereadores dos dois municípios, sobre a Gestão Ambiental do
empreendimento;
● Promover palestras para os prefeitos dos dois municípios e seus secretários, em separado,
apresentando-lhes a Gestão Ambiental das obras;
● 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 gestão ambiental
e os impactos na vida das famílias.
E) com a classe empresarial (junto com o DNIT)
● Promover palestras nas entidades e instituições empresariais destes municípios sobre as
características de gestão ambiental e as conseqüências para as vidas humanas;
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;
● Promover palestras em parceria com outros setores ambientais (saúde pública, educação ambiental)
para esclarecer os trabalhadores sobre os cuidados que devem ser tomados no que diz respeito à saúde,
higiene, segurança, entre outros.
G) com os profissionais das construtoras responsáveis (CG) e da concessionária
● Promover oportunidades para apresentar a Gestão Ambiental da obra e os próximos passos que serão
tomados pela área de educação ambiental e comunicação.
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H) com as comunidades próximas à obra
● 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 (Festas Populares);
● Promover ações especiais, juntamente com os lideres comunitários, relativamente à Gestão Ambiental
da rodovia;
● Envolver as igrejas localizadas nas comunidades atingidas pela obra para que eles refiram informações
nas suas homilias e oportunidades com seus fiéis.
I) com as instituições ambientais
● Fazer contato com cada uma para, em conjunto, envolvê-las em ações 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 da Gestão Ambiental para os alunos,
juntamente com outros temas correlatos em eventos como palestras e participações em semanas
acadêmicas.
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 e das estratégias que serão adotadas neste ano;
● Enviar o boletim informativo para o setor de meio ambiente da STE e, eventualmente, estar presente
para atualizá-los sobre a Gestão Ambiental da BR-116/392 e as experiências com as comunidades dos
municípios de Pelotas e Rio Grande;
● Enviar o boletim para os contratos de supervisão de obras da STE;
● Enviar o boletim para a diretoria da empresa.
M) com os órgãos estaduais e federais
● Promover uma oportunidade para apresentação da obra e da Gestão Ambiental da BR-116/392 para os
deputados estaduais e federais representantes da região.
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STE-Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
Rua Saldanha da Gama, 225 - Canoas/RS
fone: +55 51 3415.4000 | www.stesa.com.br

