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Monitoramento de mamíferos
DNIT apresenta dados do monitoramento de animais de pequeno porte.
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Passa fauna
Passagens de fauna são vistoriadas 
pela equipe da Gestão Ambiental 
da BR-116/RS.
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Duplicação da BR-116/RS tem
monitoramento de passagens de fauna

Através das passagens de fauna os animais cruzam de um lado a outro da rodovia

Ao longo dos 211,22 quilômetros de 
duplicação da BR-116, entre as ci-
dades de Guaíba e Pelotas/RS, está 
prevista a adaptação de 41 Obras 
Arte Especiais (OAEs) para que
estas estruturas desempenhem tam-
bém a função de passagens de
fauna. O processo construtivo de 21 
pontes e de 20 bueiros é monitora-
do, trimestralmente, pelo DNIT por
meio da Gestão Ambiental do em-
preendimento. Nos dias 18 e 19 de 
fevereiro, o trecho foi percorrido para

Editorial
A matéria de abertura da 35ª edi-
ção do boletim apresenta na se-
gunda página como é realizado o 
trabalho de monitoramento das 
passagens de fauna das obras de 
duplicação da BR-116/RS.

Em comemoração ao Dia Mundial 
da Água, a página três destaca o 
quinto volume da cartilha Perten-
cer sobre os recursos hídricos do 
entorno das obras do empreendi-
mento.

Fechando o boletim, na última pá-
gina está o resultado do monitora-
mento dos pequenos mamíferos.

SobrE
Este Boletim é produzido pela 
equipe de Comunicação Social 
da STE - Serviços Técnicos de En-
genharia S.A., empresa contrata-
da pelo Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) para realizar a Gestão Am-
biental das obras de duplicação 
da BR-116/RS (Guaíba a Pelotas). 
Por meio dele você ficará saben-
do das ações de monitoramento 
e conservação do meio ambiente 
da região previstas no Plano Bási-
co Ambiental (PBA) do empreen-
dimento.

acompanhar os avanços.

O monitoramento é realizado pelos 
técnicos da equipe de fauna, os quais 
registram fotograficamente as estru-
turas. O intuito é conferir em campo 
se as adaptações estão sendo feitas 
na pista em construção concomitan-
te ao avanço das obras e atendendo 
as diretrizes do órgão licenciador, o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama).

Ilustração representando a travessia dos animais na passagem de fauna na BR-116/RS
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Ela que inspirou diversos artistas a 
escreverem as mais belas histórias, 
músicas e poemas, sem contar os ma-
ravilhosos projetos arquitetônicos da 
antiguidade para levá-la de um lado 
a outro ou simplesmente poder atra-
vessar esse imponente obstáculo. Foi 
no Brasil que o compositor Antônio 
Carlos Jobim, o Tom Jobim, daria o 
nome de uma das suas músicas mais 
lindas em homenagem a esse bem 
natural “Águas de Março”, e fecharia 
os seus versos fazendo referência ao 
mês de março que em 1992 foi esco-
lhido pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), para comemorar o Dia 
Mundial da Água – 22 de março. 

É nessa data escolhida pela ONU, para 
lembramos e discutirmos a importân-
cia e a essencialidade da água para 
sobrevivência de todas as espécies 
do planeta, que o DNIT, por meio da 
Gestão Ambiental das obras de dupli-
cação da BR-116/RS, lançou o quinto 
volume da cartilha “Pertencer - Edu-

Cartilha do DNIT apresenta os recursos hídricos da BR-116/RS

cação & Biodiversidade na BR-116/RS 
– Água, bem precioso!”. 

Na cartilha são apresentadas as ba-
cias hidrográficas localizadas no en-
torno da BR-116/RS com seus rios e 
arroios vistoriados pelos programas 
da Gestão Ambiental. No total são 
seis programas que trabalham direta 
e indiretamente com os recursos hí-
dricos da região e que visam identifi-
car e minimizar, caso seja detectado, 
o impacto de possíveis alterações em 
decorrência das obras de duplicação: 
Programa de Monitoramento da Qua-
lidade da Água, Programa de Preven-
ção e Controle de Processos Erosivos, 
Programa de Restauração de Matas 
Ciliares, Programa de Saúde Pública e 
Programa de Gerenciamento de Resí-
duos Sólidos e Efluentes Líquidos.

O Programa de Monitoramento da 
Qualidade da Água realiza trimestral-
mente análises em 15 corpos hídricos, 
nos nove lotes das obras de duplica-

ção. São monitorados 30 pontos, dois 
em cada corpo hídrico, acima e abai-
xo (montante e jusante) do local onde 
ocorrem as obras. Alguns parâmetros 
são realizados no próprio local, como 
a turbidez, a salinidade e a temperatu-
ra, com a utilização de um aplicativo 
digital, agilizando o processo de aná-
lise, enquanto os outros precisam ser 
analisados em laboratório. Os resulta-
dos da última campanha são compa-
rados com as anteriores para saber se 
houve alterações nos parâmetros. A 
34ª campanha de monitoramento da 
água foi realizada no mês de fevereiro.

A cartilha “Pertencer - Educação & 
Biodiversidade na BR-116/RS – Água, 
bem precioso!” foi enviada virtual-
mente para a rede escolar do en-
torno das obras de duplicação da
BR-116/RS, que é atendida pelo Pro-
grama de Educação Ambiental, além 
de estar disponível gratuitamente 
para download no www.br116rs.com.
br/downloads.

Ilustração presente na cartilha “Pertencer - Educação & Biodiversidade na BR-116/RS – Água, bem precioso!”

Ed
ua

rd
o 

Fl
ec

k



FalE ConoSCo

0800 60 11 116
comunicacaobr116rs@stesa.com.br

www.br116rs.com.br

fb.com/br116rs

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

DNIT apresenta dados do monitoramento de
 mamíferos de pequeno porte na BR-116/RS

Eles são pequenos, rápidos, de difícil 
visualização e muitas vezes de hábitos 
noturnos. Quando vistos muitas vezes 
causam um grande alvoroço! O que 
muita gente não sabe é que eles são 
facilmente confundidos com os seus 
primos exóticos que causaram gran-
des problemas no passado para a hu-
manidade. De suma importância para 
o equilíbrio do nosso ecossistema, os 
roedores nativos são indicadores da 
qualidade ambiental da nossa região.

A identificação e o monitoramento 
das espécies que vivem no entorno 
do empreendimento, assim como a 
constatação e a criação de medidas 
de mitigação, caso as obras estejam 
impactando negativamente as vidas 
dessas populações de animais nati-
vos, fazem parte do trabalho realiza-
do pela equipe do Programa de Moni-
toramento de Fauna e Bioindicadores, 
da Gestão Ambiental das obras de du-
plicação da BR-116/RS, do DNIT.

Já foram realizadas 34 campanhas de 
monitoramento na área de influên-
cia direta do empreendimento, onde 
identificaram-se 39 espécies de ma-
míferos, divididas em grande, médio 
e pequeno portes.  Dessas, 14 são de 
animais de pequeno porte, sendo 10 
de roedores nativos e duas de exóticos.

Os roedores apresentam um papel 
importante na manutenção dos ecos-
sistemas que coexistem, pois são 
responsáveis pela dispersão de se-
mentes, controlando a dinâmica das 

espécies de insetos, e sendo a base da 
cadeia alimentar de muitos carnívo-
ros como canídeos e felinos, além de 
serpentes e aves.

As campanhas de monitoramento são 
realizadas trimestralmente, com du-
ração de cinco dias consecutivos em 
cada ponto amostral para os mamí-
feros de pequeno porte. Para captura 
dos animais são utilizadas armadilhas 
de contenção viva do tipo Sherman, 
instaladas em seis sítios amostrais, 
como os arroios encontrados no en-
torno da BR-116/RS, além das áreas 
produtivas, como arrozais e campos 
para pecuária. Nas armadilhas são 
colocadas iscas para atrair os animais, 
compostas por uma mistura de pasta 
de amendoim, banana, essência de 
baunilha, farinha de milho e sardinha.

Após a captura, os animais passam 
por um processo de identificação e 
biometria, onde são analisadas as ca-
racterísticas de cada espécie, como 
a relação do tamanho corporal e ta-
manho da cauda, a cor da pelagem, 
o comprimento dos pés e o tamanho 
do crânio. Em caso de dúvidas quanto 
à identificação dos indivíduos coleta-
dos, eles são comparados com uma 
coleção museológica de referência 
que permita a correta determinação.

Também são realizados registros foto-

gráficos da área onde foram instaladas 
as armadilhas e dos animais captura-
dos, os quais recebem uma marcação 
com brincos numerados para que, 
caso sejam recapturados, possam ser 
comparados os dados atuais com os 
de outros monitoramentos.

O rato-do-arroz (Oligoryzomys ni-
gripes) foi um dos roedores mais re-
gistrados durante as campanhas de 
monitoramento. Já o rato-do-brejo 
(Oxymycterus nasutus), também co-
nhecido como rato-focinho, apre-
senta como o nome diz, um focinho 
longo, parecido com uma pequena 
tromba, o que facilita na hora de iden-
tificá-lo. Devido à fácil adaptação nos 
ambientes naturais onde foram rea-
lizadas as campanhas de monitora-
mento, foi constatado que o camun-
dongo-doméstico (Mus musculus) e o
rato-das-casas (Rattus rattus) repre-
sentaram 14% das espécies de pe-
quenos mamíferos registrados.

Durante as campanhas de monito-
ramentos realizadas no entorno das 
obras de duplicação da BR-116/RS, no 
grupo dos mamíferos pequenos tam-
bém foram capturados a cuíca (Cryp-
tonanus guahybae), um pequeno 
marsupial encontrado no Rio Grande 
do Sul, e a preá (Cavia sp.), encontrada 
em toda América e de mais fácil visu-
alização nas margens da rodovia.

Cuíca (Cryptonanus guahybae)Armadilha de contenção viva do tipo Sherman


