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Editorial

A 21ª edição deste Boletim traz em destaque as ações 
e os cuidados com o meio ambiente realizados pela 
Gestão Ambiental no entorno do empreendimento. 
Na matéria ao lado está descrito como a equipe do 
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água 
acompanha as condições de 15 arroios e rios. 

A atenção com a segurança dos estudantes no 
entorno dos trechos em duplicação no município de 
Camaquã é preocupação constante do DNIT/RS e da 
Gestão Ambiental. Na página 3 veja como a equipe 
da Educação Ambiental trata o assunto. 

As medidas implementadas para a reconformação 
das margens do Arroio Viúva Tereza, em São Lourenço 
do Sul, e para a recuperação de nove jazidas de argila 
utilizadas nas obras estão descritas nas páginas 4 e 5. 
Na página 7 veja como a parceria entre a Prefeitura 
de Turuçu e a Gestão Ambiental está beneficiando os 
alunos da rede pública na cidade. 

Boa Leitura!

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 Am-
biental das obras de duplicação da rodovia  
BR-116/RS. 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.
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Expediente

Cuidados com os recursos 
hídricos durante as obras

A manutenção da qualidade dos recursos hídricos 
interceptados pela duplicação da BR-116/RS, entre 
Guaíba e Pelotas, é uma das premissas do DNIT/RS. 
A cada três meses, uma equipe da Gestão Ambiental 
do empreendimento coleta amostras de água 
de 15 arroios e rios para análise. O Programa de 
Monitoramento da Qualidade da Água, um dos mais 
de 20 programas ambientais executados durante a 
obra, tem o objetivo de acompanhar as condições 
dos cursos d’água e, se necessário, propor ações para 
mitigar impactos. Por meio dos níveis de turbidez, por 
exemplo, pode-se identificar interferências devido à 
movimentação de máquinas nas margens dos corpos 
hídricos. 

A amostragem é realizada em dois pontos de cada 
um dos 15 locais, sendo acima (montante) e abaixo 
(jusante) das obras, para análise de 22 parâmetros. 
Cinco podem ser conferidos em campo com a 
utilização de aparelhos: A turbidez, que mostra a 
quantidade de sólidos em suspensão, é analisada 
com o turbidímetro, enquanto a temperatura, 
pH, condutividade elétrica e oxigênio dissolvido 
são identificados com o uso de uma sonda 
multiparâmetros. 

Aproximadamente nove litros de água por ponto são 
enviados, no mesmo dia da coleta, para análise em 
laboratório, que indicará aspectos bacteriológicos e 
físico-químicos da água. A identificação de possíveis 
danos ocorre por meio da avaliação destes dados - 
que são cruzados com informações da precipitação 
pluviométrica do período - e seguem os limites de 
classificação da Resolução do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA) nº 357/05. Até a 
última campanha, realizada em outubro, nenhuma 
interferência significativa na qualidade dos recursos 
hídricos decorrente das obras foi identificada.

Amostras de água são coletadas em 15 arroios e rios
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Apesar do assunto ser sério, a equipe do Programa 
de Educação Ambiental da Gestão Ambiental 
realizou a atividade de maneira lúdica para 
prender a atenção dos estudantes. A professora 
do 5º ano, Eli Schmechel considerou a conversa 
apropriada. “Esse é o momento certo para avisar 
a eles que precisam tomar cuidado, pois estão 
convivendo diariamente com a obra. Ainda 
vou reforçar mais com os meus alunos sobre o 
assunto”, disse.

A interação da Gestora Ambiental com os estudantes 
mais novos foi elogiada pela professora do pré-
escolar da turma da tarde, Ligiane Ribeiro Braga. 
“Achei interessante a forma lúdica que a equipe 
conversa com as crianças. Assim elas (crianças) 
absorvem mais rápido a informação e levam as 
orientações para os pais”, ressaltou. Ao final de cada 
conversa os alunos puderam ver de perto alguns dos 
EPIs utilizados pelos operários como abafador de 
som, luvas, faixa refletiva, capacete e óculos.

Na Escola Municipal Boaventura Cardoso da Silva Equipamentos de Proteção Individual chamaram a atenção das crianças

Com o objetivo de evitar acidentes durante 
a duplicação da BR-116/RS são realizadas 
constantemente ações de segurança com alunos 
das escolas próximas às frentes de obras. No 
dia 14 de novembro a Gestão Ambiental do 
empreendimento promoveu conversas com 
os estudantes da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Boaventura Cardoso da Silva, em 
Camaquã. 

Os encontros com mais de 150 estudantes do pré-
escolar ao 5º ano fizeram um alerta sobre os riscos 
de circular no trecho em obras. A ação enfocou que 
apenas os trabalhadores da obra - devidamente 
protegidos com os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) - podem estar nos locais onde 
ocorre a duplicação. Também foi reforçado 
que é preciso manter distância de caminhões, 
retroescavadeiras, rolos compressores e outras 
máquinas que transitam frequentemente pelo 
entorno do empreendimento. 

Conversa com estudantes aborda a segurança 
no entorno da duplicação

educação
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Projeto de bioengenharia desenvolve ações 
protetivas para o Arroio Viúva Tereza

Durante a execução de obras de grande porte como 
a duplicação da BR-116/RS, entre Guaíba e Pelotas, 
muitas vezes é necessário buscar alternativas para 
evitar ou atenuar os efeitos do processo construtivo 
no meio ambiente. Exemplo deste trabalho foi a 
necessidade de estabilizar 32 metros da margem do 
Arroio Viúva Tereza, em São Lourenço do Sul. A atividade 
foi desenvolvida após ter sido realizado um desvio no 
curso de água (corta-rio) em função da construção de 
uma nova ponte no km 471,6 da rodovia. A Gestão 
Ambiental do empreendimento - em conjunto com 
o DNIT/RS – estudou quais as alternativas protetivas 
seriam mais adequadas para reduzir esta interferência. 
No levantamento, foram definidas técnicas de 
bioengenharia de solos, que formaram o projeto de 
estabilização das margens do Arroio.

A implantação de uma “Parede Krainer” (espécie de 
muro de madeira), a construção de uma esteira viva 
protegida com grade de bambus, e o enrocamento 
de pedra final para aumentar a resistência contra 
a ação da correnteza formaram o projeto que 
começou a ser implantado em 2014. O trabalho teve 
o acompanhamento técnico da Gestão Ambiental do 
empreendimento e foi executado pela construtora 
responsável pelas obras no Lote 8 da duplicação.

Com aprovação do IBAMA, iniciou-se a conformação 
das margens do Viúva Tereza com a colocação da 
Parede Krainer. Composta por uma fileira de estacas de 
eucalipto de dois metros cravadas verticalmente no solo, 
com espaçamento de 1,5 metro entre elas, a estrutura 
ainda recebeu toras sobrepostas horizontalmente ao 
longo da margem. Na sequência, foi instalada a esteira 
viva de ramos de Phyllanthus sellowianus (sarandi ou 

sarandi-branco), que após serem fixados receberam 
uma fina camada de solo para auxiliar no enraizamento.

Ao término desta etapa, foi realizado o monitoramento 
das cheias do Arroio para verificar como as estruturas 
iriam se comportar com a força da água. Com o arraste 
de parte do material pela correnteza aplicou-se a 
terceira técnica de disposição de pedras na base do 
talude para promover maior resistência ao fluxo de 
água e, assim, evitar a erosão das margens.

Apesar de parecerem métodos bastante simples, o 
sucesso nos resultados exigiu paciência e tempo dos 
profissionais responsáveis pelo trabalho. Levou-se um 
ano do início da execução do projeto até a estabilização 
do solo, além do monitoramento periódico que 
permanecerá até a conclusão das obras de duplicação 
da rodovia.

Nos últimos dois anos de monitoramento, a equipe 
do Núcleo de Flora da Gestão Ambiental do 
empreendimento, contratada pelo DNIT/RS, verificou 
que o projeto implantado mostrou-se eficiente no 
controle de erosão e estabilização das margens de 
cursos d’água, podendo ser utilizado em outras 
situações semelhantes de obras rodoviárias. 

Na imagem à esquerda início da implantação do projeto; à direita, três anos depois , local recuperado

Gestão ambiental

Leia mais sobre o assunto na 3ª edição da 
publicação on line Área Aberta - Gestão 

Ambiental em Revista.

http://areaaberta.wixsite.com/revista
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Área de apoio após ser ambientalmente recuperada em conformidade com as exigências do PRAD

Área de apoio durante a operação de extração de argila conta também com acompanhamento da Gestão Ambiental

Gestão ambiental

Para realizar a terraplenagem do trecho em duplicação 
da BR-116/RS foram licenciadas 27 áreas de apoio ex-
clusivas destinadas à extração de argila. De acordo 
como levantamento do DNIT/RS - por meio da Gestão 
Ambiental, em 2017, seis destas áreas foram ambien-
talmente recuperadas pelas construtoras e entregues 
aos seus proprietários, depois de exploradas. Outras 
três foram devolvidas em anos anteriores e todas 
atenderam às exigências previstas no Plano de Recu-
peração de Áreas Degradadas (PRAD) e tiveram anu-
ência do órgão ambiental.

Para serem utilizados nas obras os locais tiveram a 
operação autorizada pelo IBAMA, mediante processo 
de licenciamento ambiental. Além desta permissão, a 
exploração de cada jazida conta, desde o início até a 

Jazidas de argila destinadas às obras de duplicação são recuperadas

entrega da área ao proprietário, com o acompa-
nhamento periódico da Supervisão e da Gestão 
Ambiental do empreendimento.

Entre as exigências do PRAD estão: a remoção e arma-
zenamento de camada orgânica do solo; estabilização 
do terreno, com conformação dos taludes e bermas; e 
recuperação biológica, com a implantação de vegeta-
ção nativa na área minerada e seu entorno.

Leia mais sobre o assunto na 3ª edição da 
publicação on line Área Aberta - Gestão 

Ambiental em Revista.

http://areaaberta.wixsite.com/revista



Duplicar Proteger Avançar6

Em novembro foram realizados diálogos com os trabalhadores dos Lotes 4, 5,  7 e 9 sobre prevenção e fatores de risco do câncer

Outubro Rosa

O Outubro Rosa começou nos Estados Unidos, na 
década de 1990, com ações isoladas para chamar 

a atenção da população sobre a realidade do câncer de 
mama. O movimento internacional em prol da saúde da 
mulher ganhou projeção no Brasil em 2 de outubro de 
2002 com a iluminação em rosa do Obelisco Ibirapuera, 
em São Paulo.

Novembro Azul

O movimento internacional surgiu em 2003 
na Austrália e visa alertar os homens sobre a 

importância do diagnóstico precoce do câncer de 
próstata e outras doenças. Durante todo o mês são 
realizadas no País ações que buscam a desmistificar o 
preconceito a respeito do exame de toque da próstata 
e que incentivam a prevenção.

   Gestão ambiental  

Os meses de outubro e novembro são mundialmente 
dedicados à prevenção dos cânceres de mama e 
próstata, respectivamente. Em apoio aos movimentos 
o DNIT/RS realizou ações junto aos colaboradores 
da duplicação e também através do perfil da Gestão 
Ambiental da duplicação na rede social Facebook (fb.
com/br116rs).  

Pela internet foram divulgadas peças publicitárias 
em prol do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Nos 
canteiros de obras a equipe do Programa de Educação 
Ambiental conversou com os trabalhadores sobre 
prevenção e fatores de risco.

Em apoio aos movimentos foram realizados diálogos 
com mais de 100 colaboradores nos canteiros de obras 
dos Lotes 4 (Camaquã), 5 (Camaquã), 7 (São Lourenço 

Ações com trabalhadores e na internet em 
apoio à prevenção do câncer

do Sul) e 9 (Pelotas). As conversas referentes à saúde 
do trabalhador - realizadas pela Gestora Ambiental 
-  abordaram de forma simples e transparente a 
importância da prática de hábitos saudáveis, como não 
fumar e cuidar da alimentação. A equipe ainda destacou 
que é fundamental a realização de exames de rotina 
como os de glicose e triglicerídeos, além dos específicos 
para o homem o PSA (Antígeno Prostático Específico) e 
de toque e a mamografia para as mulheres.

Dados do Ministério da Saúde confirmam que o câncer 
de mama é o mais comum entre as brasileiras e o de 
próstata é o segundo mais comum entre os homens. 
Outro dado que chama a atenção é o do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que revela 
que o homem vive sete anos menos que as mulheres 
por falta de cuidados preventivos com relação à doença.
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Ação é uma parceria com a Prefeitura da cidade e visa  sensibilizar os jovens para o consumo consciente

educação

O descarte correto de resíduos sólidos foi o tema de 11 
oficinas realizadas na Escola Municipal de Ensino Fun-
damental Doutor Urbano Garcia, em Turuçu. Ministra-
das pela equipe do Programa de Educação Ambiental 
da Gestão Ambiental, as intervenções atenderam 274 
alunos do 1º ao 9º ano. A ação, realizada nos dias 8 e 9 
de novembro, é resultado de uma parceria entre a Pre-
feitura do município e o DNIT/RS. 

Para atender a temática de maneira adequada para 
cada faixa etária a equipe usou abordagens pedagó-
gicas diferentes. Para os pequenos dos 1º e 2º anos o 
assunto foi tratado por meio de brincadeiras e con-
tação de histórias, sempre trazendo de forma lúdica 
os cuidados com o meio ambiente e a importância de 
proteger o planeta.

Mais de 270 estudantes de Turuçu 
participam de oficinas sobre resíduos sólidos 

Para os alunos do 3º ao 7º ano as palestras abrange-
ram a Política Nacional de Resíduos Sólidos, diferenças 
entre lixão e aterro sanitário; classificação e separação 
correta dos resíduos; os três R’s (Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar); o consumo consciente, o tempo de decom-
posição de cada material na natureza e a importância 
de não jogar resíduos, por exemplo, pela janela dos 
veículos.

Já para as turmas dos 8º e 9º anos, além da palestra, 
foi projetada a animação “Man” de Steve Cutts (http://
www.stevecutts.com/animation.html), que chama 
atenção para o consumo desenfreado da sociedade 
com o objetivo de provocar a reflexão do expectador 
sobre as consequências desse consumismo para o 
meio ambiente.

Palestra para universitários

Alunos do curso de Engenharia do campus Canoas do 
Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) conhece-
ram como é realizada a Gestão Ambiental das obras de 
duplicação da BR-116/RS. A palestra ministrada na noite 
de 7 de dezembro, apresentou os programas ambientais 

desenvolvidos ao longo dos 211,2 quilômetros de extensão 
das obras. Os desafios e soluções das equipes conforme o 
meio de atuação também foram assuntos abordados no en-
contro. Ao final, os estudantes puderam tirar dúvidas sobre 
as ações desenvolvidas pela Gestão Ambiental.



“A realização da Gestão Ambiental da duplicação da BR-116/RS é uma medida de mitigação
e/ou de compensação exigida pelo licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA”

Fale Conosco

0800 60 11 116

comunicacaobr116rs@stesa.com.br

Visite nossa página
br116rs.com.br

Curta nossa fan page
fb.com/BR116rs
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o fotóGrafo é você

feira científica

O DNIT/RS - por meio da Gestão Ambiental – foi con-
vidado a integrar a comissão julgadora da VI Feira 
Científica realizada juntamente com a VIII Semana 
Científica e Cultural da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Martha Pereira Barbosa, em Tapes. A 
atividade interescolar aconteceu entre os dias 16 e 20 
de outubro. O evento tem o objetivo de incentivar os 
estudantes a exporem o que aprenderam em sala de 
aula sobre sustentabilidade e cuidados com o meio 
ambiente, saúde e alimentação.

Este é o quinto ano que a equipe da Gestão Ambiental 
participa da Feira Científica, que contou com a expo-
sição de 33 trabalhos divididos em quatro categorias 
(Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais e Ensino 
Médio). Nesta edição, participaram com projetos alu-
nos de 10 instituições de ensino público e privado do 
município. 

Esta orquídea (Cattleya intermedia) é uma epífita (planta que vive apoiada sobre outras sem retirar delas os nutrientes) que foi 
realocada em função da duplicação. O registro foi feito pelo colaborador da Gestão Ambiental Jackson Pilger no Lote 3.

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


