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O público que compareceu na Casa 
de Verão, localizada na orla da La-
guna dos Patos, em São Lourenço 
do Sul, pôde prestigiar e participar 
das atividades propostas no estan-
de da Gestão Ambiental das obras 
da BR-116/RS, de responsabilidade 
do DNIT. Numa parceria com a Se-
cretaria Municipal de Planejamento 
e Meio Ambiente (Seplama) do mu-
nicípio, a equipe do Programa de 
Educação Ambiental apresentou no 
final de semana (05/02) os trabalhos 
realizados durante a implementação 
da nova pista e abordou temas refe-
rentes à fauna, à flora e à segurança 
no trânsito.

Uma das atrações do estande foi a 
exposição de animais taxidermiza-
dos, do Museu de História Natural 
da Universidade Católica de Pelotas 
(UCPel). Os agentes de educação ti-
raram as dúvidas do público presente 
sobre o gambá-de-orelha-branca e o 
mão-pelada, além de falarem sobre 
as suas características morfológicas e 
curiosidades. Também foram distribu-
ídos os materiais educativos, como as 
duas primeiras cartilhas colecionáveis 
do projeto “Tem bicho perto da estra-

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.

da – Quatro Estações”, que destacam 
os animais que são facilmente visuali-
zados próximos à rodovia na primave-
ra e no verão.

Outro tema presente na atividade, 
foram as histórias em quadrinhos “Se-
gurança no trânsito - Conhecendo um 
pouco a BR-116/RS” e “Mirim e a Ges-
tão Ambiental”, reforçando ao público 
sobre a presença de maquinários na 
rodovia, a importância de redobrar 
atenção nos acessos e saídas nos tre-
chos duplicados, além de todos os 
outros cuidados, como o uso do cin-
to de segurança, não falar no celular 
enquanto estiver dirigindo e a revisão 
do veículo antes de pegar a estrada.

Durante a ação a Seplama realizou 
doações de mudas de árvores nativas 
e plantas ornamentais mediante a tro-
ca de sacolas de resíduos recicláveis. 

Para acessar as cartilhas e as HQs dis-
tribuídas nessa atividade, e todos ou-
tros materiais produzidos pela Ges-
tão Ambiental da BR-116/RS, basta 
realizar o download gratuitamente o
nosso site (http://www.br116rs.com.
br/downloads).

Os animais taxidermizados foram uma das atrações do estande da Gestão Ambiental

Editorial
Atividade de educação ambiental 
realizada em São Lourenço do Sul 
abre a 41ª edição do boletim.

A página 3 destaca o lançamen-
to do vídeo documentário “Costa 
Doce Gaúcha – BR-116/RS: mais 
que um caminho, um destino!”

E o terceiro volume da cartilha 
“Tem bicho perto da estrada” fe-
cha essa edição destacando os 
animais mais visualizados próxi-
mos à estrada na estação do ou-
tono.

DNIT realiza atividade de Educação
Ambiental em São Lourenço do Sul
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O lançamento foi transmitido ao vivo no canal do Youtube

Vídeo documentário “Costa Doce Gaúcha – BR-116/RS:
mais que um caminho, um destino!” é lançado em evento virtual

Com o intuito de destacar as belezas 
naturais, históricas e culturais dos 
municípios da zona sul do Estado do 
Rio Grande do Sul, conectados com a 
BR-116, o DNIT realizou no Dia Mun-
dial da Água (22/03) o lançamento 
virtual do documentário “Costa Doce 
Gaúcha – BR-116/RS: mais que um ca-
minho, um destino!”. 

A live foi transmitida no canal do
Youtube da STE – Serviços Técnicos 
de Engenharia S.A. (responsável pela 
Gestão Ambiental do empreendi-
mento) e contou com a participação 
de representantes da autarquia, do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), das prefeituras, da Gestão 
Ambiental e de agentes de turismo.

Para o superintendente regional do 
DNIT/RS, Hiratan Pinheiro da Silva, “o 
lançamento do vídeo é mais uma eta-
pa do trabalho realizado pela Gestão 
Ambiental das obras, que vai ajudar a 
fomentar o desenvolvimento turístico 
de toda região”. Destacou ainda a im-
portância do envolvimento e a contri-
buição de todos os municípios, não só 
na produção do vídeo, mas também 
no andamento do empreendimento.

Segundo o analista de infraestrutu-
ra de transportes do DNIT e fiscal do 
contrato da Gestão Ambiental da
BR-116/RS, Rafael Hallal, o vídeo é 
uma forma de mitigação, atendendo 
as exigências do licenciamento am-
biental que o DNIT tem que executar 
e salientou a relevância do vídeo, que 
gera também uma grande satisfação 
na realização do trabalho.

A analista ambiental do Ibama no es-
tado, Karin Möller, reforçou a impor-
tância do Programa de Apoio Técnico 
aos Municípios da Área de Influência 
do Empreendimento, aprovado pelo 
Órgão Ambiental e que culminou na 
produção do vídeo, que irá auxiliar e 
trazer benefícios como o desenvolvi-
mento do turismo para os moradores 
e os municípios. Karin também felici-
tou as equipes do DNIT e da Gestão 
Ambiental pela originalidade do tra-
balho e por buscarem a excelência no 
processo de licenciamento. Para Möl-
ler, “essas boas iniciativas deveriam 
servir não só de exemplos positivos, 
mas ser um padrão mínimo em outros 
trabalhos desenvolvidos pelo DNIT”.

O Coordenador da Governança Re-
gional do Turismo da Costa Doce Gaú-

cha e Secretário de Desenvolvimento, 
Turismo e Inovação de Pelotas, Gilmar 
Bazanella, destacou que o DNIT pre-
senteou a Costa Doce Gaúcha “não só 
com uma obra, mas com a entrega de 
um vídeo que mexe com o emocional 
e a questão de motivação e autoesti-
ma da região”.

O documentário “Costa Doce Gaú-
cha – BR-116/RS: mais que um cami-
nho, um destino!” é uma realização 
do DNIT, em parceria com a Gestão 
Ambiental das obras de duplicação 
da BR-116/RS; produção Rastro –
Ecologia Criativa e HUBITTAT.

O vídeo pode ser assistido no canal do 
Youtube da STE, no link: www.youtube.
com/watch?v=-qs-sxPCXkI&t=27s



“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.”

Novamente o clima está mudando. 
Principalmente aqui na região Sul do 
país, as temperaturas começaram a 
ficar mais amenas, as cores das árvo-
res começaram a mudar e os bichos 
procuram reforçar a sua alimentação, 
pois o inverno virá na estação seguin-
te. A chegada do outono muda todo o 
cenário em torno da BR-116/RS, e com 
isso alguns personagens da fauna 
são visualizados com mais frequên-
cia pelos motoristas. Visando evi-
tar atropelamentos provocados por 
possíveis encontros ocasionais com 
algum animal, o DNIT, lança o tercei-
ro volume da edição colecionável da 
cartilha “Tem bicho perto da estrada 
– Quatro estações - Outono”.

Assim como nas edições anteriores 
(primavera e verão) destacam-se as 

DNIT apresenta terceiro volume da cartilha
“Tem bicho perto  da estrada – Quatro estações - Outono”

características morfológicas e curiosi-
dades das espécies que circulam pró-
ximos à estrada.

No outono podemos observar as 
ações dos bandos de anu-branco 
(Guira guira), também conhecidos 
como alma-de-gato, exímios caça-
dores de sapos, cobras e pequenos 
roedores. Agora, se não fosse pelo 
seu mimetismo (capacidade de adap-
tação de animais e plantas, de imi-
tarem as características de espécies 
parecidas) a dócil cobra-falsa-coral 
(Oxyrhopus rhombifer) seria alvo fá-
cil do anu-branco. A ave a confunde 
com a verdadeira cobra-coral e opta 
por outras presa de menor risco. Ou-
tro bicho que tem que se cuidar com 
os anus é a pererequinha-do-brejo 
(Dendropsophus sanborni). Os machos 
dessa espécie promovem verdadeiras 
cantorias nos banhados e áreas ala-
gadas próximos à rodovia durante o 
período de acasalamento. 

Também nos animais dessa estação, 
destaca-se o mão-pelada (Procyon 
cancrivorus) que encanta com seus 
atos de higiene ao lavar os alimentos 
antes de consumir, utilizando de for-
ma habilidosa seu polegar opositor 
para pegar e manipular os objetos.

E como tamanho não é documento, o 
nosso amigo furão (Galictis cuja) não 
se intimida facilmente. Ele utiliza o 
mesmo recurso que o zorrilho para se 
defender, só que lançando um jato de 
urina com cheiro bem forte e marcan-
te para afastar o seu opositor.

Sobre a cartilha “Tem bicho 
perto da estrada – Quatro 
Estações”

Para diferenciar às quatro estações do 
ano, cada uma das cartilhas vai ser re-
presentada pela cor característica do 
período e serão apresentadas cinco 
espécies de animais. No último volu-
me, que será o inverno, será lançada 
uma caixa para guardar todo material. 
Para estimular a criatividade, cada 
cartilha também possui cards dos ani-
mais para recortar, pintar e colar no 
desenho da estrada onde eles podem 
ser visualizados. 

Basta imprimir o material e se divertir!
Para realizar o download da cartilha 
“Tem bicho perto da estrada – Quatro 
Estações - Outono”, e de todos os ou-
tros materiais produzidos pela Gestão 
Ambiental, acesse gratuitamente o 
nosso site (http://www.br116rs.com.
br/downloads).
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Cartilha apresenta a fauna que pode ser facilmente visualizada próxima à rodovia na estação do outono


