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Eventos de verão
A Gestão Ambiental foi uma das atrações na
programação de verão das praias gaúchas.
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Resgate de fauna
Dez ovos de tigre-d’-água foram encontrados e encaminhados para a Universidade
Federal de Pelotas (UFPel).
Página 05

Ruídos são monitorados periodicamente

Entrevista

Objetivo é analisar os níveis de poluição sonora gerados durante as atividades e, assim, propor medidas de controle e
mitigação dos possíveis impactos.

O coordenador do Núcleo de Licenciamento Ambiental no RS, Mozart Lauxen,
fala sobre a atuação do órgão nas obras da
BR-116/RS.
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Editorial
A poluição sonora gerada durante a duplicação
da BR-116/RS recebe acompanhamento
periódico por meio de ações bimestrais do
Programa de Monitoramento de Ruídos. O
objetivo é analisar as emissões decorrentes das
atividades construtivas e, assim, propor medidas
de controle e mitigação dos possíveis impactos.
Na página 03 desta edição, você vai ler mais
sobre estes e outros detalhes da 9ª campanha
realizada em fevereiro. Já na seção que destaca
as obras, confira as novidades dos serviços
em execução ou já concluídos, além de outros
detalhes que compõem o empreendimento. O
andamento das atividades em cada lote pode
ser visualizado em sequência de imagens
na contracapa. Ações da Gestão Ambiental
ocupam também a página 05, com notícias
sobre a participação do DNIT em eventos de
verão dos municípios da área de influência,
bem como a descrição de um resgate de ovos
de tigre-d’água feito por biólogas da equipe. Na
página 06, leia a entrevista com o coordenador
do Núcleo de Licenciamento Ambiental do
IBAMA no Rio Grande do Sul, Mozart Lauxen,
que aborda as responsabilidades do órgão
quanto a fiscalização das áreas de apoio
utilizadas nas obras. O espaço “O Fotógrafo é
Você” desta edição, na página 07, traz a imagem
de um belo nascer do sol registrado em Barra
do Ribeiro. Fechando a seção, uma série de
notícias curtas retrata a atuação da Gestão
Ambiental durante o período deste boletim. Leia
estas e outras notícias sobre a duplicação da
BR-116/RS
neste
boletim
informativo
ou no
site www.br116rs.com.br. Para
comentários ou sugestões, envie e-mail para
comunicacaobr116rs@stesa.com.br ou ligue
0800 60 11 116.
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Sobre
Este boletim é produzido pela Equipe
de Comunicação Social da STE - Serviços
Técnicos de Engenharia S.A., empresa contratada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT) para realizar a Gestão Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-116/RS. O material é uma medida de
mitigação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA. Por
meio dele você ficará sabendo das ações
de monitoramento e conservação do meio
ambiente da região previstas no Plano Básico Ambiental (PBA) do empreendimento.
Boa leitura!

Fale Conosco
0800 60 11 116
comunicacaobr116rs@stesa.com.br
Visite nossa página
br116rs.com.br
Curta nossa fanpage
fb.com/BR116rs
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Ruídos

Equipe utiliza um anemômetro para verificar a velocidade do vento

Monitoramento acompanha o deslocamento das frentes de obra na rodovia

Decibilímetro é responsável por medir os níveis de pressão sonora

Efeitos da poluição sonora são minimizados
A poluição sonora gerada durante as obras de duplicação da BR-116/RS recebe acompanhamento periódico da Gestão Ambiental do empreendimento. Por meio
de ações bimestrais do Programa de Monitoramento
de Ruídos, a equipe analisa as emissões decorrentes de
atividades que envolvem terraplenagem, exploração
de área de jazidas e transporte de materiais por veículos automotores.
Durante a 9ª campanha, realizada entre os dias 17 e 18
de fevereiro, foram verificados diversos pontos entre
Guaíba e Pelotas, sempre com a preocupação de acompanhar o deslocamento das frentes de obra. O objetivo
é analisar os níveis de poluição sonora gerados durante as atividades e, assim, propor medidas de controle e
mitigação dos possíveis impactos.
Por meio do uso de decibelímetro, equipamento que mede a pressão sonora, a equipe realiza
aferições em intervalos de 10 a 15 minutos. Informações como temperatura do ambiente, umidade
relativa do ar e velocidade do vento também são
levadas em consideração. O nível máximo de som
permitido é definido de acordo com parâmetros da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
e com a caracterização ambiental do ponto e seu
público. Os resultados obtidos são comparados
aos de campanhas anteriores para identificar, desta forma, a necessidade de ações que garantam o
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bem-estar das comunidades lindeiras, usuários da
rodovia, colaboradores da obra e fauna da região.
A base para comparação são os dados obtidos pelo
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da BR-116/RS,
que apontou os níveis de pressão sonora originados, sobretudo, pelo tráfego da rodovia. Segundo o
supervisor ambiental Jackson Pilger, da STE S.A., os
resultados são considerados satisfatórios, pois até
o momento não foi preciso implementar nenhuma
medida mitigadora. “A fase com maior potencial de
impacto deve acontecer durante a implantação de
Obras de Arte Especiais (OAEs) nas travessias urbanas, o que irá envolver mais diretamente as comunidades”, avalia.

SAIBA MAIS
Em 19 de Junho de 1980 foi editada a Portaria/
GM nº 092, que estabelece padrões, critérios e
diretrizes relativos à emissão de sons e ruídos.
O CONAMA fixou padrões de ruídos através da
Resolução 01, de 08 de março de 1990, a qual
menciona a NBR 10151 - Avaliação do ruído em
áreas habitadas visando o conforto das comunidades.
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A obra

Execução da terraplenagem avança em mais de 20 dos 22,7 quilômetros que integram o lote 09 - do km 489 ao 511,7 - entre Turuçu e Pelotas

Ano inicia com avanços nas obras de duplicação
Nos primeiros meses de 2014, a duplicação da
BR-116/RS alcançou números e marcas importantes. De
acordo com o relatório do Departamento Nacional de
Infraestrutra de Transportes (DNIT), ao final de fevereiro
estavam em obras - com atividades de supressão vegetal,
decapagem, terraplenagem e pavimentação - 190 dos
211, 22 quilômetros que compõem o empreendimento.
Os lotes finais, localizados entre São Lourenço do Sul e
Pelotas, são os mais adiantados com média de conclusão
dos serviços entre 30 e 35%. Além disso, já estão em
construção dois viadutos e 16 pontes das 22 previstas
no projeto da rodovia. Algumas delas, como a do Arroio
Evaristo (que ilustra a capa deste boletim), no km 428,
em Cristal, já estão em etapa avançada da execução da
superestrutura. “A infraestrutura está completa e, no
momento, estamos efetuando a colocação das vigas
de sustentação e as pré-lajes”, explica o engenheiro do
consórcio Pelotense/CC (lote 06), Ailson José Arena dos
Santos. Também estão neste estágio outras Obras de
Arte Especiais (OAEs), como as pontes sobre os arroios
Grande (km 482) e Santa Isabel (km 448).
Em fevereiro, o DNIT também recebeu da Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) a anuência para execução de
OAEs no lote 01. São elas: passagem inferior, no km 301;
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viaduto e passarela, no km 302; ponte sobre o Arroio
Passo Fundo, no km 303; e ponte sobre o Arroio Petim,
no km 309.
O DNIT reforça, ainda, que está na sua lista de prioridades
para o ano de 2014 a licitação da ponte sobre o Rio
Camaquã, obra de 680 metros que se estende do km
428,164 ao km 428,844, no município de Cristal.

A BR-116/RS em números
•

211,22 quilômetros, entre Guaíba e Pelotas;

•

9 lotes de obras;

•

R$ 900 milhões de orçamento;

•

22 pontes;

•

8 viadutos;

•

38 quilômetos de ruas laterais;

•

11 travessias urbanas;

•

39 retornos operacionais.
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Gestão ambiental
Programação de verão
nas praias do sul

Mascote foi atração no Projeto de Verão 2014 da cidade de Pelotas

Pelo segundo ano consecutivo, a Gestão Ambiental da
BR-116/RS representou o DNIT na programação do Verão
Numa Boa, projeto realizado pelo Governo do Estado
que leva ao litoral serviços nas áreas da saúde, segurança,
acessibilidade, meio ambiente, internet livre, entre
outros. A equipe marcou presença nos eventos dos dias
08 e 09 de fevereiro, nas praias de Arambaré e do Cassino.
Em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente

Equipe resgata ovos de
tigre-d’água nas obras

(SEMA), a STE S.A. montou estande para distribuição de
kits informativos, além de material lúdico para a criançada.
Foram entregues boletins de notícias, calendários,
cartões-postais, desenhos para colorir, jogo do passabicho, histórias em quadrinhos e brinquedos feitos de
garrafa pet. Ao mesmo tempo, a equipe conversava sobre
características das obras e dos Programas Ambientais
desenvolvidos.
Moradora de Rio Grande, a autônoma Raquel Mena
visitou o estande no Cassino e relatou já conhecer o
trabalho da Gestão Ambiental. “Circulo muito nestas
estradas e vejo mudanças positivas. São obras que
trazem segurança à população e também aos animais,
já que existem aquelas passagens com tela por baixo
da rodovia”, elogiou. A programação contou ainda com
teatro infantil da SEMA e o espaço Estação das Águas da
Corsan, uma arena de brinquedos infláveis que diverte
e educa sobre a importância dos cuidados com o meio
ambiente.
Além disso, a Gestão participou - durante quatro finais de
semana - do Projeto de Verão 2014 de Pelotas, que visa
a oferecer opções de lazer e diversão aos veranistas da
praia do Laranjal. As equipes levaram até os veranistas
informações sobre as obras. Para a criançada, as atrações
foram o jogo do passa-bicho em tamanho ampliado,
o boneco do tamanduá-mirim, mascote da Gestão
Ambiental da BR-116/RS, e os desenhos para colorir que
retratam a fauna local.

fauna da Supervisão Ambiental foi acionada e, quando
chegou ao local, verificou que a área já estava isolada com
fita zebrada e taquaras. Com a utilização de um pincel, as
biólogas Sônia Huckembeck e Karoline Pachêco Abilhôa
delicadamente escavaram o solo até o ninho original,
no qual estavam cinco ovos. “Então, para nossa surpresa,
logo abaixo encontramos mais cinco”, conta Karoline.
Os exemplares foram retirados e dispostos em um
recipiente com o mesmo substrato de origem (material
que serve de base) e na mesma posição em que foram
descobertos. “Essa necessidade está relacionada à
fragilidade das estruturas internas do ovo e do embrião,
as quais podem se romper com a movimentação e
causar a sua morte”, explica Sônia. No dia seguinte, foram
encaminhados para o Núcleo de Reabilitação de Fauna
Silvestre da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

Bióloga delicadamente escava o solo com o auxílio de um pincel

Enquanto limpavam o terreno para o avanço das
obras de duplicação da BR-116/RS, no início deste ano,
colaboradores da construtora Constran - responsável
pelo lote 02 do empreendimento - encontraram dez ovos
de tigre-d’água (Trachemys dorbigni) nas proximidades
do km 328, em Barra do Ribeiro. A equipe de resgate de
Boletim Janeiro/Fevereiro/Março 2014

No local, o biólogo Marco Antônio Coimbra explicou que
os ovos seriam mantidos em condições adequadas de
calor e umidade para seguirem com seu desenvolvimento
embrionário até a eclosão, que pode levar de três meses
a um ano, dependendo de fatores como a forma em que
foram depositados e o quanto foram movimentados.
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Entrevista
da, com pequenas e médias propriedades rurais, onde se
pratica a agropecuária, com boa disponibilidade de argila a curtas distâncias, e alguma dificuldade no que se
refere ao granito. Priorizam-se áreas para instalação das
estruturas de apoio onde a cobertura vegetal seja herbácea e já alterada, longe de recursos hídricos e corredores
de fauna.

Entrevista

GA: Cite os principais impactos ambientais que devem ser prevenidos ou mitigados durante a utilização
destas áreas?

Coordenador do Núcleo de Licenciamento Ambiental no RS

O biólogo Mozart Lauxen atua há dez anos no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), onde atualmente
exerce os cargos de analista ambiental e coordenador do Núcleo de Licenciamento Ambiental no Rio
Grande do Sul. No Estado, o órgão é o responsável
por licenciar e fiscalizar periodicamente as áreas de
apoio das obras de duplicação da BR-116/RS.
GA: Qual o papel do IBAMA no processo de licenciamento ambiental das áreas de apoio de empreendimentos como a duplicação da BR-116/RS?
Mozart: O licenciamento ambiental para a construção
de uma rodovia envolve não só a análise da viabilidade
e das características da rodovia em si, mas também a
viabilidade e a forma de operação das estruturas necessárias para sua construção, como as áreas de empréstimo, bota-foras, pedreiras e canteiros de obras. O IBAMA
tem utilizado o objetivo da instalação destas estruturas
como critério para definir a competência do licenciamento das mesmas: caso sejam destinadas exclusivamente para a construção da rodovia, são licenciadas
pelo IBAMA; caso contrário, configurando-se estruturas
comerciais de múltipla finalidade ou já previamente licenciadas, a competência é do órgão estadual ou municipal de meio ambiente. A justificativa para este procedimento é assegurar que a obra, como um todo, será
concluída sem passivos ambientais.
GA: Quais as particularidades ambientais da região
em que esta obra está inserida?
Mozart: É uma região já significativamente antropiza-
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Mozart: Inicialmente, com uma escolha adequada dos
locais, previne-se a supressão de hábitats remanescentes
importantes para a fauna, assim como formações vegetais nativas estabelecidas há bastante tempo. Isto é feito
por meio de um diagnóstico ambiental adequado das
áreas propostas. Assegurado que a área não é de elevada
importância para a fauna e flora, são identificados os potenciais impactos da atividade a ser executada, tais como
exposição de solos, erosão, ruídos, contaminação do
solo, assoreamento de mananciais hídricos, geração de
poeiras e incômodos à população do entorno. Para cada
um destes impactos são previstas ações de controle: revegetação, inclinação adequada de taludes e instalação
de bermas, sistemas de proteção de vazamentos, canaletas de drenagem e bacias de contenção de sedimentos,
umidificação dos acessos, enclausuramento de estruturas industriais dos canteiros, etc. Objetiva-se que, durante a operação, seja causada a menor quantidade possível
de incômodos e impactos e, após sua recuperação, seja
retomado o uso anterior das áreas pelos seus proprietários, integradas à fisionomia e paisagem da região, de
modo que a percepção de seu uso nas obras da rodovia
seja mínima ou inexistente.
GA: Como você avalia a atuação da equipe de Supervisão Ambiental no que diz respeito ao atendimento
das condicionantes do IBAMA?
Mozart: O atendimento aos métodos e ações definidos
no processo de licenciamento é fundamental para a minimização dos impactos ambientais. Independente da
experiência do executor, no caso as construtoras responsáveis por cada lote, a avaliação externa do órgão ambiental, por meio de vistorias periódicas, proporciona a
correção de eventuais inadequações ou redirecionamento de métodos. Dadas as inúmeras demandas do IBAMA,
é impossível sua presença constante no empreendimento. Este aspecto é suprido pela Supervisão Ambiental, que exerce o papel de auditor do empreendimento
quanto ao atendimento às condicionantes ambientais,
acompanhando constantemente a execução das obras,
avaliando sua interferência sobre o meio, apresentando
soluções e corrigindo procedimentos. Hoje, é impensável
a execução de uma obra de porte, tal como a construção
de uma rodovia ou hidrelétrica, sem o acompanhamento de um sistema de supervisão ambiental contínuo dos
acordos pactuados.
Duplicar Proteger Avançar

O fotógrafo é você

Luís Penha é comprador do setor de Suprimentos da Constran, construtora responsável pela execução dos lotes 01 e 02 da duplicação. Ele registrou este belo nascer do sol no dia 10 de janeiro, às 6h30 min, nas proximidades do km 317 da rodovia, município de Barra do Ribeiro.

Envie sua foto para o e-mail comunicacaobr116rs@stesa.com.br e participe da coluna O Fotógrafo é Você.

Glossário
ANTRÓPICO - Resultante da ação do homem.
ASSOREAMENTO - Obstrução, por areia ou por sedimentos
quaisquer, de um rio, canal ou estuário; acumulação de terra,
areia e outros materiais no fundo de vales, rios, lagos, canais
e represas.
BERMA - Faixa marginal ou caminho ao longo do pé ou do
topo de um talude, declive ou dique.
CONAMA - O Conselho Nacional do Meio Ambiente foi criado pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a finalidade de assessorar, estudar e propor diretrizes e políticas
governamentais para o meio ambiente e deliberar sobre
normas e padrões para um ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.
CONDICIONANTES - São recomendações definidas pelo
órgão ambiental e que o empreendedor deverá atender,
pois fazem parte da licença ambiental.
TALUDE - Terreno inclinado; escarpa. Superfície inclinada de
escavação, de aterro.
TIGRE-D’ÁGUA - Quelônio de pequeno porte, que atinge
cerca de 250 mm de carapaça. É muito comum nas áreas
baixas do Rio Grande do Sul, onde é possivelmente a espécie de quelônio mais abundante. É encontrada em rios, riachos, lagoas e banhados.
ZOOLOGIA - Parte da Biologia que trata dos animais, da sua
vida e constituição.
Fontes: Dicionário Aurélio, Dicionário Michaellis, Dicionário
Prático de Ecologia, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA,
UFRGS, CONAMA
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Notícias curtas
CONGRESSO - Um resumo sobre os anfíbios encontrados nos
ambientes de entorno das obras de duplicação da BR-116/RS
foi divulgado durante o XXX Congresso Brasileiro de Zoologia,
que ocorreu de 04 a 07 de fevereiro, na PUCRS, em Porto Alegre. A bióloga Sônia Huckembeck apresentou os dados obtidos pelo Programa de Monitoramento de Fauna e Bioindicadores entre dezembro de 2012 e julho de 2013.
AZUL E ROSA - A equipe do Programa de Saúde Pública participou da campanha Fevereiro Azul e Rosa, realizada no dia 21
de fevereiro, em Arambaré. Na ocasião, foram oferecidos exames preventivos para diversos tipos de câncer, além de outros
serviços como aferição da pressão arterial, massagem, kits de
brindes, ginástica laboral e palestras.
GUAÍBA - A área que compreende a orla junto ao píer em frente
ao Barra Shopping Sul, em Porto Alegre, recebeu em janeiro a
2ª Ação Socioambiental promovida pelo Instituto Visão Social
em parceria com diversos apoiadores. O DNIT reforçou novamente a iniciativa com a participação das equipes de Gestão
Ambiental.
ÁGUA - Foi realizada, em janeiro, a 6ª campanha do Programa
de Monitoramento da Qualidade da Água. Neste período, a
equipe coletou amostras em
15 arroios interceptados pelo
empreendimento. A ação
ocorre trimestralmente com o
intuito de minimizar possíveis
impactos da construção nos
recursos hídricos locais.
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Lote 01

Lote 02

Lote 03

Lote 04

Lote 05

Lote 06

Lote 07

Lote 08

Lote 09

Andamento da Obra
Lote 01 - Obras alcançam as proximidades do acesso a Barra do Ribeiro.

Lote 06 - Decapagem e terraplenagem na Vila
Formosa, localizada em Cristal.

Lote 02 - Terraplenagem avança em
quase 100% dos 26,3 km do trecho.

Lote 07 - Ponte sobre o Arroio Santa Isabel está
na fase de instalação da superestrutura.

Lote 03 - Serviço de terraplenagem nas
proximidades do km 369.

Lote 08 - Construção da rampa de acesso ao viaduto de Turuçu utiliza técnica de solo armado.

Lote 04 - Ponto de desmonte de rochas,
no km 374, em Tapes.

Lote 09 - Instalação de equipamentos na ponte
sobre o Arroio Corrientes, no km 491.

Lote 05 - Pavimentação e execução do
canteiro central, no km 416.

