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3REVISTA ÁREA / ABERTA

A Área Aberta – Gestão Ambiental em Revista é mais uma ferramenta que está disponível 

para que acadêmicos, gestores públicos e privados, técnicos e pesquisadores possam trocar 

experiências, inovar e desenvolver ações e cuidados com o Meio Ambiente. A revista eletrôni-

ca é uma realização do setor de Meio Ambiente da STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A..

A empresa atua em engenharia consultiva há mais de 40 anos, reunindo conhecimento, ex-

periências e saberes. A partir dos anos 2000, quando foi contratada para desenvolver os Estu-

dos de Impacto Ambiental (EIA) da Ferrovia Transnordestina (2004) e da BR-448/RS (2007) e 

as Gestões Ambientais das Rodovias BR-101/RN/PB/PE (2006) e BR-448/RS (2010), foi cria-

do o embrião do setor de Meio Ambiente da STE S.A..

Hoje esse setor da empresa conta com uma equipe multidisciplinar formada por profissio-

nais que atuam nos mais diversos contratos da área da gestão socioambiental. E a vontade de 

ir além e de compartilhar o aprendizado adquirido nas rotinas de trabalho, no dia a dia de ca-

da colaborador fez com que, em junho de 2016, surgisse a Área Aberta – Gestão Ambiental

em Revista. 

Essa terceira edição abrange assuntos relativos às ações da equipe de gestão ambiental 

das obras de duplicação da BR-116/RS, da implantação e pavimentação da BR-285/RS/SC e 

da implantação do sistema de gestão ambiental do Departamento Estadual de Rodovias do

Ceará (DER),  e inclui ainda artigos de nossos clientes e parceiros, como o do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o do Núcleo de Ecologia de Rodovias e Fer-

rovias (NERF) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Engenheiro Adriano Peixoto Panazzolo

Coordenador de Meio Ambiente da STE S.A.

Editorial



O(s) autore(s) assume(m) ampla e total responsabilidade civil e penal, quanto ao conteúdo, citações, referências 
e outros elementos que fazem parte dos artigos publicados na Área Aberta – Gestão Ambiental em Revista.
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RESUMO

Este artigo apresenta o trabalho de pesquisa arqueológica realizada nos sítios Arthur Pias-

soli I e II, localizados no município de Timbé do Sul/SC. Os mesmos foram identificados, es-

cavados e tiveram suas coleções arqueológicas analisadas durante as etapas de mitigação de 

impactos ambientais relacionados às obras de pavimentação e implantação da BR-285/RS/SC,

trecho São José dos Ausentes/RS - Timbé do Sul/SC. Os resultados deste trabalho apontam 

que estes sítios representam áreas de atividade de manejo florestal em um sistema de assen-

tamento caçador-coletor, acrescentando novos dados ao contexto pré-colonial do extremo-sul 

catarinense.

PALAVRAS-CHAVE

Arqueologia; Ferramentas líticas; Sistema de assentamento

INTRODUÇÃO

As obras de pavimentação e implantação da BR-285/RS/SC, trecho São José dos

Ausentes/RS - Timbé do Sul/SC representam uma potencial ameaça de danos ao patrimônio 

arqueológico do Extremo sul Catarinense e do nordeste do Rio Grande do Sul. Tendo isto em 

mente, projetos sistemáticos de identificação e resgate destes bens foram implementados 

como parte integrante das medidas de prevenção, mitigação e compensação destes danos 

(Cavalheiro, 2012; Neumann, 2016a).

Ao longo da execução destes projetos foram localizados dois sítios arqueológicos, deno-

minados Arthur Piassoli I e II (AP-I e AP-II). Sítios similares em sua implantação e coleção 

artefatual, podem ser caracterizados como líticos superficiais, com instrumentos sobre lasca, 

unifaciais e bifaciais, sendo a matéria prima utilizada primordialmente o basalto, e implanta-

dos no topo de colinas suaves entre solos encharcados (Cavalheiro, 2012; Neumann, 2016b). 

Distam apenas 1,5 quilômetros entres si, estando associados, ainda, pela proximidade com o 

Rio Rocinha - que configura um caminho que relaciona estes sítios aos demais identificados 

na área (Figura 1).
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Uma vez que tais sítios encontram-se dentro da área de impacto direto da implantação do 

contorno viário do município de Timbé do Sul/SC, o Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico Nacional (IPHAN) solicitou que fosse realizada a escavação dos mesmos. Desta forma, 

sua destruição iminente em decorrência da implantação da rodovia seria compensada pela 

incorporação de conhecimentos à memória nacional (Bastos e Souza, 2010).

O objetivo principal das escavações, portanto, foi promover o registro detalhado dos sítios 

e de seu contexto, coletando sistematicamente amostras da cultura material necessárias à 

compreensão das atividades realizadas preteritamente no local. Todo o material coletado foi 

higienizado, inventariado, analisado, interpretado e encaminhado para guarda definitiva na re-

serva técnica Setor de Arqueologia - Laboratório de Arqueologia Pedro Ignácio Schmitz (LAPIS)

da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC).

Os dados coletados foram interpretados em sua correlação com os demais sítios arqueo-

lógicos da região, o histórico das ocupações humanas pretéritas e características geoambien-

tais, levando à compreensão de que os sítios AP-I e II representariam áreas de atividade de 

manejo florestal em um sistema de assentamento caçador-coletor.

Tal compreensão, no entanto, fundamenta-se no contexto e na tecnologia. Para ambos os 

critérios há lacunas: há muitos dados para a história pré-colonial dos Campos de Cima da 

Serra e para a planície litorânea, mas não há conhecimento do contexto arqueológico para 

as encostas da serra, cânions e piemonte. Da mesma forma, a caracterização das tecnologias 

líticas das diferentes populações que ocuparam a região ao longo de pelo menos 10.000 anos 

não é definitiva. Estes são obstáculos enfrentados no entendimento destes sítios.

Figura 1: Localização dos sítios AP-I e II e demais localizados no cânion da Rocinha, Timbé 
do Sul/SC
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METODOLOGIA

Para o salvamento dos sítios arqueológicos AP-I e II, a metodologia aplicada respeitou uma 

sequência de operações que contemplou: vistoria da área delimitada e seu entorno imedia-

to a fim de localizar evidências em superfície e suas concentrações; avaliação topométrica 

da área dos sítios e definição de um marco topométrico para controle dos níveis escavados; 

estabelecimento de uma malha de quadras de 5x5 metros; coleta superficial nestas quadras; 

definição das quadras a serem escavadas conforme a concentração de materiais coletados 

em superfície; abertura de quadrículas amostrais de 1x1 metro, buscando evidenciar estrutu-

ras preservadas (camadas arqueológicas, fogueiras, áreas de atividade, etc.); escavação das 

quadrículas em níveis artificiais de 10 centímetros; verificação minuciosa de todo o sedimento 

retirado das unidades escavadas; registro denso e detalhado das atividades de escavação; e 

abertura de perfis e tradagens complementares nas áreas adjacentes aos sítios.

Os materiais foram previamente acondicionados em sacos plásticos, passando por uma 

pré-secagem e curadoria durante a etapa de campo, garantindo sua conservação para a etapa 

de análise.

Quanto à análise tecnológica, para o estudo e interpretação da indústria lítica dos sítios 

AP-I e II, foram colocadas questões que permearam o tipo de matéria-prima escolhida para o 

lascamento e sua disponibilidade local, a tecnologia empreendida pelos artesãos, assim co-

mo os limites da cadeia de produção em um contexto perturbado. Para tanto, foi necessária 

metodologia adequada a fim de responder a estas questões, fundamentada no conceito de 

cadeia operatória.

De acordo com Inizan et al. (1995:91), o arqueólogo deve discernir o que é natural, aciden-

tal e intencional. Sendo assim, a observação do estado da superfície, o estado de conservação 

das peças, a determinação da matéria-prima, a identificação dos tipos de suportes, juntamen-

te com as técnicas de produção artefatual, formam a base para o estudo tecnológico. Deve-se 

levar em conta, portanto, todo o processo que envolve o “fabricar” do material lítico, desde 

a aquisição da matéria-prima, a técnica utilizada na manufatura, a utilização, a manutenção 

desse instrumento e seu posterior descarte.

Foi elaborada uma ficha de análise, a qual inclui os atributos tecnológicos observados em 

cada peça. Tal ficha foi baseada em Bueno (2007), levando em consideração dois aspectos: 

informações a serem obtidas e replicabilidade da análise. Assim, os atributos selecionados e 

as variáveis a eles relacionadas devem ser de fácil identificação, apresentando uma análise 

clara e objetiva.

A ficha é composta por oito atributos, sendo que cada um deles é caracterizado por dife-

rentes variáveis mutuamente excludentes. São esses: matéria-prima, técnica de transformação, 

modificação produzida, vestígio produzido, suporte, grau de preservação, marcas de utilização 

e dimensões (em centímetros).
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RESULTADOS

Para o sítio arqueológico AP-I - coordenada geral: UTM 22J 612743/6810503 (Cavalheiro, 

2012) - o trabalho de salvamento considerou a topografia geral, a partir da qual foi estabeleci-

da uma malha de 20x25 metros, subdividida em quadras de 5x5 metros. Nesta área sistemati-

zada foi realizada a coleta e a escavação na porção mais plana, abrangendo o eixo da rodovia. 

A oeste desta, verificou-se um afloramento de matéria-prima. A norte e a sul da malha, um 

declive acentuado com vegetação densa finda em cursos de água e brejos. A leste, um declive 

suave se estende até um açude artificial. Nesta área há dispersão de materiais arqueológicos.

Ao longo da etapa de escavação, todo o entorno do sítio foi percorrido sistematicamente, 

ampliando-se a malha de coletas para leste e nordeste e acompanhando a topografia em uma 

área de 5.750 m² (115 metros (leste a oeste) e 50 metros (norte a sul). A Figura 2, a seguir, 

apresenta a planta baixa do sítio AP-I com a dispersão dos materiais coletados.

Figura 2: Planta baixa do sítio AP-I, apresentando a dispersão de materiais arqueológicos 
coletados em superfície
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Figura 3: Sítio AP-I. Coleta dentro da malha e na área adjacente a leste, para onde foi 
estendida a malha posteriormente

Considerando as dimensões da área inspecionada, observa-se a baixa densidade de mate-

riais arqueológicos em superfície. Em estratigrafia, não foram localizados vestígios arqueológi-

cos. No total foram coletados 61 vestígios líticos. Destes, em laboratório, após limpeza e aná-

lise, foram descartadas 32 coletas que não se tratavam efetivamente de peças arqueológicas. 

Este dado demonstra não apenas o cuidado em produzir uma coleção bastante completa e 

representativa do sítio, mas também aponta características fundamentais para a interpretação 

do mesmo, como a disponibilidade de matéria-prima no próprio sítio.

Foram escavadas um total de seis quadrículas no topo da colina, área de maior concentra-

ção de materiais em superfície, conforme Figura 4. A profundidade máxima atingida foi de 50 

centímetros, tendo a maioria das quadrículas sido aprofundada até 30 centímetros, quando se 

atingiu a camada estéril - representada por sedimento argilo-arenoso marrom avermelhado 

ou mesmo o afloramento rochoso. Nesta profundidade começam a ser observados grânulos 

ou concreções de ferro (ferrugem ou rocha em avançado estado de decomposição, cuja con-

centração de ferro e umidade provoca a ferrugem).
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Figura 4: Planta baixa do sítio AP-I, identificando as unidades escavadas

Figura 5: Escavação no sítio AP-I Figura 6: Inspeção do sedimento argiloso no AP-I

Além destas quadrículas, foi escavado um perfil junto ao limite norte da área, acompanhan-

do um corte abrupto do terreno em direção ao curso d’água localizado ali.
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Figura 9: Perfil no AP-I

Já em relação ao sítio AP-II - coordenada geral: UTM 611433/6811236 22J (Neumann, 

2017) -, cabe introduzir as modificações pelas quais a área passou nos últimos 12 anos, pelo 

menos. Um levantamento de imagens disponíveis no software Google Earth - que remetem 

até o ano de 2004 - informa que a área do sítio foi dividida artificialmente em quatro “qua-

drantes”: o quadrante leste compreende a área de concentração de vestígios arqueológicos 

que foi intensamente trabalhada durante o salvamento, a norte está o quadrante onde foi 

localizado um artefato isolado na etapa de diagnóstico arqueológico (Cavalheiro, 2012), em 

exploração de argila atualmente, o quadrante oeste encontra-se bastante antropizado por 

exploração de argila em estágio avançado de uso, e o quadrante sul representa área já com-

Figura 7: À esquerda, área de escavação no 
AP-I. À direita, escavação do perfil

Figura 8: Perfil norte da quadrícula D21/XXV, 
nível 5 - uniformidade da estratigrafia, AP-I
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pletamente explorada. O que as imagens nos mostram é que tal divisão artificial é recente, 

sendo que originalmente a área compreendia um topo único, no qual o sítio arqueológico se 

distribuía.

Assim, o que se pode concluir é que apenas cerca de 25% da área do sítio arqueológico - 

quadrante leste - permanecia íntegro e justificava o resgate. Pensando nestas questões que 

no quadrante leste foi estabelecida uma área de coleta superficial de 40x20 metros, subdivi-

dida em quadras de 5x5 metros. Nestas quadras realizou-se coleta superficial, determinando-

se as quadrículas a serem escavadas. A atividade de coleta foi ampliada para o quadrante 

oeste, uma vez que, mesmo bastante alterado, nele foram localizados artefatos arqueológicos. 

A Figura 10, a seguir, apresenta a planta baixa do sítio AP-II com a dispersão dos materiais 

coletados.

Figura 10: Planta baixa do sítio arqueológico AP-II com a localização das coletas 
realizadas

Foram escavadas um total de 12 quadrículas, abrangendo tanto o topo da colina - quadran-

te leste - área de maior concentração de materiais em superfície, quanto os quadrantes norte 

e oeste, conforme Figura 17. No quadrante oeste, foi realizada uma escavação para eviden-

ciação de um perfil estratigráfico. O objetivo da ampliação da malha de escavação foi tecer 

uma relação estratigráfica entre todas as áreas do sítio, confirmando a hipótese de se tratar 

de uma área alterada recentemente. De forma similar ao observado no AP-I, a profundidade 

máxima atingida foi de 50 centímetros, tendo a maioria das quadrículas sido aprofundada 

até 30 centímetros, quando se atingiu a camada estéril - representada por sedimento argilo-

arenoso marrom avermelhado com grânulos ou concreções de ferro.
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Figura  11: Quadrante leste, área principal de 
escavação no AP-II

Figura  12: Seta vermelha indica localização 
das tradagens complementares a leste

Figura  13: Delimitação da quadrícula C34/V - 
Sul no AP-II

Figura  14: Vestígios líticos recuperados no 
quadrante oeste do AP-II

Figura  15: Vestígios líticos recuperados no 
quadrante oeste do AP-II

Figura  16: Perfil no AP-II
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Figura 17: Planta baixa do sítio arqueológico AP-II com a localização das intervenções 
realizadas

Foram resgatadas 38 peças no sítio arqueológico AP-II, provenientes da atividade de coleta 

e escavação, sendo que 30 delas foram analisadas e consideradas peças arqueológicas e 8 

descartadas em laboratório.

Como é possível observar, os sítios arqueológicos AP-I e II são bastante similares em im-

plantação, e o trabalho de escavação realizado seguiu as mesmas propostas metodológicas. 

As coleções, pequenas se considerarmos as dimensões dos sítios, apresentaram resultados 

bastante complexos.

Tais resultados se relacionam ao fato de que, apesar das similaridades em relação à esco-

lha das matérias-primas - que desprezam fontes de maior qualidade em favor do basaltóides 

de características afaníticas - e das técnicas de produção - lascamento e polimento, as cole-

ções são compostas por artefatos de diferentes tipologias. Enquanto no sítio AP-I destacam-se 

instrumentos bifaciais com gume e marcas de encabamento, no AP-II predominam os instru-

mentos unifaciais lascados e os denominados “quebra coquinhos”. 
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Figura  18: Artefato unifacial proveniente do 
sítio arqueológico AP-II

Figura  19: Artefatos bifaciais com negativos 
de encabamento destacados pelas linhas 
tracejadas. As imagens também refletem a 
ocorrência de estratégias diferenciadas de 
modificação, uma através do polimento, e outra 
pelo lascamento. A) AP-I; B) AP-II

Figura  20: Peças provenientes do sítio AP-II popularmente conhecidas como quebra-
coquinho. Observa-se uma depressão circular na porção central da peça, destacada 
pelas setas
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A baixa densidade de material e a pequena quantidade de lascas de retoque sugerem, para 

ambos os sítios, que o material foi produzido em local distinto, sendo apenas utilizado nos 

locais escavados. Assim tais artefatos líticos podem estar associados ao manejo florestal da 

área, sendo por vezes reavivado o gume - o que explica as lascas esporádicas evidenciadas -, 

e, após o uso, o abandono da peça no mesmo local.

As semelhanças e diferenças observadas nas coleções líticas dos sítios AP-I e II apontam 

a existência de uma mesma tecnologia lítica. No entanto, é possível sugerir que as diferentes 

categorias tipológicas características de cada sítio apontam para funcionalidades específicas 

a cada espaço de atividade. Ou seja, artefatos utilizados na exploração de recursos agroflo-

restais de diferentes tipos. 

Ressalta-se que tais conclusões estão fundamentadas na análise de coleções de pequenas 

proporções e, portanto, com recursos interpretativos limitados. Além disso, cabe lembrar que 

as pesquisas nesta região são ainda incipientes. Portanto, um refinamento das conclusões e 

interpretações é necessário a partir do avanço dos estudos.

Não é tarefa simples atribuir uma afiliação étnica aos grupos humanos que produziram os 

artefatos analisados. Esta dificuldade se relaciona à ausência de vestígios para datação ab-

soluta e, em especial, relaciona-se à ausência de pesquisas sistemáticas acerca dos vales e 

interiores de cânions: sabe-se muito acerca das ocupações pré-coloniais nos Campos de Cima 

da Serra e na planície litorânea, mas pouco acerca deste ambiente que articula estes dois 

espaços amplamente ocupados em um intervalo que abrange quase 10 mil anos. 

A morfologia dos artefatos coletados aponta uma possível relação com grupos caçadores-

coletores, articulando este sítio a outros líticos superficiais a céu aberto no sul de Santa Ca-

tarina atribuídos a estes grupos (Campos, 2015). Sua inserção na paisagem se articula, ainda, 

aos sítios arqueológicos - conhecidos em pequeno número - que se localizam nas encostas 

da serra e dentro dos vales e cânions, como é o caso do sítio arqueológico Toca do Tatu (Ce-

zaro, 2016) ou Furna da Trilha do Portal e Cachoeira do Escorpião (Neumann, 2017). A baixa 

densidade de materiais arqueológicos também corrobora esta hipótese.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho arqueológico realizado, associado às etapas anteriores de diagnóstico, pros-

pecção e monitoramento, garantiu a formação de uma coleção representativa dos sítios 

arqueológicos AP-I e AP-II. Tal coleção permite tecer uma série de considerações tecnoló-

gicas e buscar, através destes critérios, inserir e compreender os sítios dentro do contexto 

regional e dentro de um sistema de assentamento local. As características tecnológicas das 

coleções permitem sugerir que as diferentes categorias tipológicas apontam para funcio-

nalidades específicas dos sítios na ocupação humana da paisagem, o que é um resultado 

relevante e surpreendente, dadas as limitações impostas à pesquisa.

Considera-se, portanto, que os trabalhos de resgate e análises garantiram o adequado 

registro dos sítios, tendo gerado informações importantes para a compreensão da história 

indígena pré-colonial da região do piemonte e da planície litorânea, apresentando ainda 

novos problemas acerca da ocupação humana na região.
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RESUMO
Este artigo visa apresentar os resultados da elaboração e implantação do Sistema de Ges-

tão Ambiental no Departamento Estadual de Rodovias do Ceará. O projeto ocorreu após a 

execução de diagnóstico inicial por parte do consórcio STE - Serviços Técnicos de Engenharia 

S.A. & Engeplus Engenharia e Consultoria Ltda. e resultou na entrega de 4 produtos quais se-

jam: a Declaração da Política Ambiental, Manual de Gestão Ambiental, Elaboração do Manual 

de Procedimentos Ambientais e Desenvolvimento do Sistema de Informações Ambientais.

PALAVRAS-CHAVE

Sistema de gestão ambiental; Política ambiental; Avaliação de impacto ambiental

INTRODUÇÃO

A construção de rodovias e empreendimentos aeroportuários ocasionam impactos ambien-

tais significativos. Sob esta ótica, deve ser executada com o intuito de evitar, reduzir ou com-

pensar impactos ambientais negativos, a partir do uso de técnicas e métodos construtivos, 

que atendam a legislação ambiental e normas técnicas vigentes.

A partir destas ações é concebida a gestão ambiental, que busca através do uso de práticas 

e métodos administrativos, não somente reduzir ao máximo os impactos ambientais negativos, 

mas também a potencialização dos impactos positivos e a melhoria contínua para o aperfei-

çoamento das atividades do projeto, produto ou serviço.

OBJETIVOS

Este artigo tem como objetivo apresentar a concepção e ferramentas para implementação do 

Sistema de Gestão Ambiental (SGA) no Departamento Estadual de Rodovias do Ceará (DER/CE), 

tornando-se assim um registro de como este Sistema foi desenvolvido em termos metodológicos, 

os resultados obtidos durante o trabalho e as atividades e eventos que subsidiaram o Consórcio 

a elaborar e aprimorar os produtos finais, tendo como referência os princípios e requisitos da 

Norma ISO 14001:2004.

E seus objetivos específicos são:

• Demonstrar como foi realizado e os resultados do diagnóstico inicial; 

• Demonstrar a metodologia utilizada até chegar na Declaração da Política Ambiental; 

• Premissas utilizadas para concepção do Manual do Sistema de Gestão Ambiental;

• Elaboração do manual de procedimentos ambientais; 

• Desenvolvimento do Sistema de Informações Ambientais (SIAM).
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METODOLOGIA

O Modelo adotado para o SGA do DER/CE está fundamentado na série ISO 14001, de 

forma que o SGA atenda todos os requisitos da Norma e possibilite a sua futura certificação. 

O modelo de sistema apresentado na ISO 14001 segue o modelo de PDCA proposto por 

Deming (1990), que consiste, basicamente, em primeiro Planejar (Plan), depois Desenvolver 

(Do) o que foi planejado. Em seguida, Checar (Check) o resultado do que foi desenvolvido com 

o que foi planejado e, se houver problemas, Atuar (Act) analisando as causas fundamentais, 

levando a um replanejamento ou retreinamento.

A Figura 1 mostra o ciclo de melhoria contínua através do PDCA, englobando os requisitos 

do SGA proposto pela ISO 14001.

Os requisitos da norma ISO 14001 vão estar inseridos no processo a fim de permitir o ge-

renciamento ambiental buscando garantir o atendimento à Política Ambiental do órgão, que 

deve contemplar os compromissos com a prevenção da poluição, melhoria contínua, atendi-

mento aos requisitos legais e a consecução dos objetivos e metas ambientais estabelecidos 

pelo próprio DER/CE.

Figura 1: Resumo do Sistema de Gestão Ambiental dentro do ciclo do PDCA
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RESULTADOS

Análise Ambiental Inicial

Nas visitas técnicas foram conhecidas as atividades dos Distritos Operacionais (DOs), as 

atividades administrativas, as atividades realizadas em campo junto as rodovias e também o 

funcionamento dos aeródromos.

Essas informações foram de vital importância para proposição da Política Ambiental e 

desenvolvimento do Manual de Gestão Ambiental, Manual de Procedimentos Ambientais e 

Sistema de Informações Ambientais.

Também foram identificados os atores estratégicos das diversas diretorias e gerências no 

intuito de facilitar a abordagem para que os mesmos fossem mobilizados para o processo de 

implantação do SGA.

Política Ambiental

A partir da metodologia utilizada para definição da política prevista na norma ISO 14001, 

a mesma foi definida e publicada para conhecimento de todas as partes interessadas:

“O Departamento Estadual de Rodovias do Estado do Ceará (DER/CE) está 

comprometido com:

• Foco nas partes interessadas 

Assegurar a satisfação das partes interessadas, desenvolvendo e fornecen-

do produtos e serviços com qualidade e que atendam os seus requisitos;

• Atendimento à legislação e normas

Atender os requisitos aplicáveis da legislação e normas relacionadas ao 

meio ambiente;

• Prevenção

Prevenir a poluição e reduzir os aspectos ambientais nos processos, pro-

dutos e serviços;

• Envolvimento das pessoas

Motivar, conscientizar, desenvolver e qualificar seus colaboradores, tornan-

do-os aptos para a realização das suas atividades;

• Melhoria contínua

Melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão ambiental, os 

seus produtos, serviços, processos e desempenho ambiental.”

Manual de Gestão Ambiental

A partir do escopo dos produtos, atividades e serviços o Manual de Gestão Ambiental foi 

elaborado. Foram considerados também os requisitos gerais da Norma ISO 14001, a estrutura 
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e experiência dos servidores quanto ao gerenciamento dos aspectos ambientais do órgão.

Baseado na Política Ambiental declarada, foram desenvolvidos os objetivos e metas para 

a divulgação, implementação, monitoramento e melhorias, possibilitando a futura certifica-

ção do DER, caso desejem.

A Gerência de Análise de Impacto Ambiental (GAIAM) estabeleceu os objetivos e metas 

sendo os mesmos mensuráveis e acompanhados periodicamente através de indicadores am-

bientais específicos a serem atingidos pelo SGA, segundo horizontes de curto e médio prazo. 

Os mesmos são apresentados abaixo:

• “Assegurar a integração dos requisitos e critérios ambientais em 

todas as etapas dos empreendimentos rodoviários, aeroportos/aeródro-

mos/campos de pouso;

• Desenvolver todas as atividades em conformidade com a legisla-

ção ambiental vigente e as condicionantes indicadas no licenciamento 

ambiental da obra;

• Buscar a conformidade dos projetos e obras com as características 

socioambientais de cada uma das regiões do Estado; 

• Assegurar a melhoria contínua dos produtos e serviços, estimu-

lando práticas de prevenção ou mitigação de impactos ambientais nos 

meios físico, biótico e antrópico decorrentes das atividades construtivas 

buscando aperfeiçoar o uso dos recursos naturais;

• Viabilizar a recuperação do passivo ambiental existente e atuar na 

prevenção de novas ocorrências;

• Promover a integração e a articulação das atividades do DER/CE 

com servidores diretos e indiretos, comunidades e demais partes inte-

ressadas, tendo em vista a troca de informações e a busca de soluções 

participativas com os demais órgãos e políticas públicas setoriais.”

Elaboração do Manual de Procedimentos Ambientais

O manual foi elaborado com o objetivo de abastecer o DER/CE de documentos padrão 

para consulta rápida em relação às questões ambientais e formatados, após diagnóstico ini-

cial do Consórcio e colaboração dos gestores dos processos identificados como significativos 

para o SGA.

Os Procedimentos Operacionais auxiliam nas rotinas de implementação do SGA e indicam 

a necessidade de elaboração de registros e revisão dos documentos do SGA, pois todos apre-

sentam o responsável pela elaboração, análise crítica e aprovação final.

Todos os procedimentos elaborados e os respectivos requisitos atendidos da ISO 14001 

constam na Quadro 1. 



25REVISTA ÁREA / ABERTA

Quadro 1: Itens da ISO 14001 e respectivos procedimentos

Sistema de Informações Ambientais

Como forma de controlar os processos e documentos ambientais dos empreendimentos 

rodoviários e aeroportuários do DER, foi desenvolvido o Sistema de Informações Ambientais 

(SIAM) integrado ao SGA.

O SIAM conta com funções supervisórias, onde se pode controlar o vencimento de licen-

ças ambientais e outros documentos passíveis de vencimento utilizando alertas que podem 

ser direcionados aos gestores das áreas responsáveis.

Item Título Documento do SGA Código

4.1 Requisitos gerais Manual SGA MSGA-001

4.2 Política Ambiental Manual SGA MSGA-001

4.3 Planejamento

4.3.1 Aspectos ambientais
Diretrizes para levantamento e 
análise de aspectos e impactos 
ambientais

POA_DER_002

4.3.2 Requisitos legais e outros
Gerenciamento de Requisitos 
Legais e Outros Requisitos

POA_DER_003

4.3.3
Objetivos, metas e 
programa(s)

Manual SGA / Objetivos, metas 
e programas

MSGA-001 / 
POA_DER_004

4.4 Implementação e operação

4.4.1
Recursos, funções, respon-
sabilidades e autoridades

Manual SGA / Responsabilidade 
da Direção

MSGA-001 / 
POA_DER_001

4.4.2
Competência, Treinamento
e Conscientização

Competência, Treinamento
e Conscientização

POA_DER_005

4.4.3 Comunicação Comunicação POA_DER_006

4.4.4 Documentação Manual SGA
MSGA-001 / 
POA_DER_007

4.4.5 Controle de documentos Controle de Documentos do SGA POA_DER_007

4.4.6 Controle operacional Manual SGA MSGA-001

4.4.7
Preparação e resposta
à emergência

Preparação e Resposta
à Emergências

POA_DER_008

4.5 Verificação

4.5.1 Monitoramento e medição
Diretrizes do Monitoramento
e Medição Ambiental

POA_DER_009
4.5.2

Avaliação do atendimento 
a requisitos legais e outros

4.5.3
Não conformidade, 
ação corretiva e ação 
preventiva

Não Conformidade, Ação 
Corretiva, Preventiva

POA_DER_010

4.5.4 Controle de registros Controle de Registros do SGA POA_DER_007

4.5.5 Auditoria Interna Auditorias Internas POA_DER_011

4.6 Análise pela administração

4.6 Análise pela administração Manual SGA MSGA-001
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Figura 2: Módulos desenvolvidos para o funcionamento global do SIAM

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os projetos de obras rodoviárias, desde a fase de planejamento até a implantação 

devem levar sempre em consideração a mitigação e compensação dos impactos ambientais, 

principalmente pela natureza do empreendimento e pela larga extensão desses impactos. 

Constatou-se que o SGA implantado propôs diretrizes e estratégias para o aperfeiçoamento 

dos métodos e sistematizou as dificuldades e os problemas relativos ao meio ambiente 

identificados tanto durante um projeto e após o início de operação do mesmo como do próprio 

órgão. Além disso, foi uma forma eficaz do DER/CE de demostrar sua responsabilidade quanto 

a temática ambiental a todos envolvidos como os funcionários, comunidade, fornecedores e 

clientes.

Desta forma, este sistema acabou se tornando o banco de dados de todas as informações 

ambientais necessárias para desenvolvimento das atividades do DER/CE. Os principais com-

ponentes da concepção do Sistema são visualizados na Figura 2.
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RESUMO

A execução de empreendimentos rodoviários demanda, muitas vezes, de material externo 

ao local da obra para a construção de aterros. As áreas de extração deste material devem 

passar por um processo de licenciamento ambiental, por meio do qual o órgão licenciador 

concede a autorização para execução da atividade e determina as medidas condicionantes 

da operação e da recuperação ambiental da mesma. A realização de vistorias torna possível 

avaliar o atendimento destas condicionantes, sendo assim este artigo abordará boas práticas 

relacionadas à exploração até a recuperação de jazidas de argila utilizadas para as obras de 

duplicação da BR-116/RS. Serão mostrados os resultados obtidos do acompanhamento por 

parte da equipe de supervisão ambiental contratada para o empreendimento em questão. 

PALAVRAS-CHAVE

Jazida de argila; Recuperação ambiental de áreas degradadas; Boas práticas

INTRODUÇÃO

A maior parte dos deslocamentos no Brasil, segundo CNT (2016) ainda ocorre por meio de 

rodovias. Sendo assim, a melhoria da qualidade da malha rodoviária brasileira é de extrema 

importância para o aumento da eficiência logística, o que poderá contribuir diretamente no 

processo de recuperação do crescimento econômico do país, além de diminuir o custo ope-

racional do transporte, reduzir acidentes, aumentar o desempenho dos veículos e reduzir os 

impactos ao meio ambiente. 

Os empreendimentos rodoviários por serem considerados de alto potencial poluidor devem 

manter a preocupação com as questões ambientais desde as etapas iniciais da construção 

até a sua operação, atendendo as legislações que preconizam um desenvolvimento sus-

tentável. Ainda, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis devem, segundo a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA)

nº 237/1997, passar pelo processo de licenciamento ambiental. 

A rodovia BR-116/RS é a principal ligação da região metropolitana de Porto Alegre ao 

porto de Rio Grande e a zona sul do estado do Rio Grande do Sul. O empreendimento deno-

minado por duplicação da BR-116/RS, que abrange 211,22 km no trecho que compreende o 

segmento dos km 300+540 ao 511+760 entre os municípios de Guaíba a Pelotas, passou por 

todas as etapas previstas para a obtenção da licença ambiental de instalação.

No Estudo de Impacto Ambiental (EIA) a caracterização da região mostrou a ocorrência de 

depósitos aluvionares, areias e sedimentos síltico-argilosos de planícies de inundação, terra-

ços e depósitos de calha da rede fluvial, assim como também depósitos inconsolidados, areias 
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e argilas de caráter flúvio-lacustre (DNIT, 2009). O estudo ainda avaliou que muitas destas áre-

as, que originalmente eram constituídas por locais brejosos ou sujeitos à inundação agrícola, 

encontram-se hoje ocupadas por lavouras de arroz. 

Neste contexto e considerando que para execução de aterros da pista a ser duplicada eram 

necessários mais de 3,5 milhões de metros cúbicos de material terroso, o empreendedor, ou 

seja, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) teve que prever áreas 

para obtenção deste, pois poucos eram os segmentos disponíveis com solo para compensa-

ção1  e também devido à elevada ocorrência de solos moles no traçado. Este montante foi 

obtido, até a presente data, pela utilização de 27 jazidas de argila exclusivas para as obras2 . 

A operação destas áreas foi permitida mediante processo de licenciamento com anuência de 

instituições como: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Instituto do Patrimônio Histó-

rico e Artístico Nacional (IPHAN), entre outras. 

As atividades de implantação e exploração de jazidas caso não sejam realizadas de forma 

adequada podem, segundo FOGLIATI et al (2004), trazer, entre outros, impactos relacionados 

à processos erosivos e assoreamento; modificações da rede de drenagem natural e alterações 

nas paisagens naturais do local. 

A exploração das jazidas bem como todas as atividades relacionadas às obras de dupli-

cação contam, desde o seu início, com Gestão e Supervisão Ambiental as quais abrangem 

programas ambientais que são executados, supervisionados ou gerenciados pela empresa

STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. (contratada via processo licitatório pelo empreen-

dedor). No escopo dos programas relacionados à supervisão ambiental é prevista, entre outras 

ações, a vistoria nestas áreas, a qual tem como objetivo fazer cumprir as obrigações previstas 

no processo de licenciamento, considerando todas as etapas de operação.

Neste trabalho será abordado o emprego de boas práticas relacionadas à exploração de 

jazidas de argila utilizadas para as obras de duplicação da BR-116/RS, dando ênfase na jazida 

denominada por E-43 . Esta por sua vez, estava localizada no município de Sentinela do Sul 

(km 363 +200 da BR-116/RS) e sua operação durou aproximadamente 3 anos, desde o início 

das atividades, em 24 de junho de 2013, até a devolução da área recuperada ao proprietário, 

em 19 de julho de 2016.

______________________________

1. Material é obtido dos cortes do próprio traçado da pista.
2. Salienta que em alguns segmentos da obra também está sendo utilizado material para aterro de jazidas comerciais.
3. No dia 14 de junho de 2013, o IBAMA/RS expediu a Licença de Operação (LO) nº 1159/2013 da Jazida E-4, relativa às 

atividades de exploração de argila e recuperação das áreas degradadas.
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METODOLOGIA

Este artigo foi elaborado a partir de constatações realizadas pela equipe de supervisão 

ambiental da STE S.A. em vistorias nas jazidas de argila utilizadas nas obras de duplicação da 

BR-116/RS. Esta atividade ocorreu de forma periódica desde o início da operação na área de 

exploração até a entrega da mesma ao proprietário. 

Como instrumento para orientar estas vistorias, a equipe de supervisão ambiental elaborou 

um checklist tendo como referência as informações contidas no PCA e PRAD previstos no 

processo de licenciamento ambiental destas jazidas.

Por meio de uma análise das jazidas em exploração buscou-se identificar aquela que pu-

desse representar de forma mais significativa, dentre as 27 utilizadas no empreendimento, a 

aplicação de boas práticas e ainda que a mesma tivesse com as atividades de recuperação 

ambiental finalizadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conforme o termo de referência elaborado pelo IBAMA, os estudos ambientais referentes 

ao licenciamento ambiental de jazidas para a duplicação da BR-116/RS deveriam apresentar 

o Plano de Controle Ambiental (PCA) e o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

contendo, respectivamente, os procedimentos visando o controle dos impactos na fase de 

operação e a recuperação do passivo ambiental eventualmente existente e das áreas degra-

dadas pelo empreendimento.

Em relação ao PCA e ao PRAD alguns itens previstos nos estudos estão diretamente rela-

cionados às boas práticas, sendo eles: remoção da camada orgânica do solo e o local de seu 

armazenamento; controle dos processos erosivos; estabilização do terreno, com a conforma-

ção dos taludes e bermas; recuperação biológica, com a implantação de vegetação nativa na 

área minerada e seu entorno; operações visando o restabelecimento do escoamento pluvial 

e fluvial modificados pela atividade; e utilização proposta ou possibilidade de uso posterior 

da área.

A seguir serão apresentados os critérios, os quais foram considerados importantes durante 

a atividade de operação e que neste artigo são chamados de boas práticas.

Aplicação de boas práticas anteriormente a fase de extração

Anteriormente à fase de extração é importante realizar as atividades de delimitação da 

poligonal de extração, instalação de sistema de drenagem, decapagem e armazenamento da 

camada de solo orgânico.

Delimitação da poligonal de extração: uma das primeiras atividades a ser realizada no 
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processo de operação de uma jazida é a demarcação da sua poligonal de extração e da poli-

gonal licenciada, que em alguns casos podem não ser coincidente. A demarcação desta serve, 

principalmente, para evitar que a extração extrapole a área licenciada, mas também para evi-

tar o ingresso de pessoas não autorizadas ou animais.

Na jazida E-4 o empreendedor utilizou o cercamento como forma de delimitar a poligonal 

de extração (Figura 1). No entanto, outras formas de demarcação também são aceitas para 

esta etapa, como, por exemplo, a utilização de bandeirolas (Figura 2) ou fitas, desde que es-

tas sejam mantidas íntegras e funcionais, ou seja, podendo ser facilmente observadas pelos 

operadores das máquinas.

Figura 1: Delimitação através de cercamento da poligonal de extração da Jazida E-4. 
Junho 2013

Figura 2: Delimitação através de bandeirolas da poligonal de extração da Jazida EC-01, 
município de São Lourenço do Sul. Novembro 2014 
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Instalação de sistema de drenagem: após a execução da delimitação da poligonal é 

necessário instalar um sistema de drenagem que abranja toda a área de extração. Este deve 

estar funcional para conter o carreamento de sedimentos provocado pelas precipitações e ter 

o dimensionamento compatível com o regime pluviométrico da região na qual a jazida está 

inserida, devendo considerar ainda a área de contribuição.

O sistema de drenagem normalmente é composto de valetas, bacias de sedimentação, 

barreiras, patamares, cortinas de contenção com manta geotêxtil, etc. Salienta-se que deve 

ser observada a topografia da área que será explorada, de modo que as bacias de sedimen-

tação sejam construídas nos pontos mais baixos ou de maior área de contribuição e tenham 

o dimensionamento adequado.

Quando utilizadas leiras de solo na confecção do sistema de drenagem estas devem ser 

compactadas e ainda deve-se utilizar uma proteção podendo esta ser com vegetação. Já nos 

pontos de escoamento deve-se avaliar a necessidade de utilização de enrocamento.

As Figura 3, Figura 4, Figura 5 e Figura 6 mostram o sistema de drenagem implantado na 

jazida E-4.

Figura 3: Bacia de contenção e valeta 
implantados antes do início da exploração da 
jazida E-4. Setembro 2013

Figura 4: Bacia de contenção durante fase de 
exploração da jazida E-4. Setembro 2014

Figura 5: Barreira de contenção confeccionada 
com geotêxtil em operação durante fase de 
extração da jazida E-4. Novembro 2014

Figura 6: Enrocamento no ponto de escoamento 
da bacia de sedimentação da porção sul da E-4. 
Setembro 2014
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Salienta-se que a limpeza da área, ou seja, a remoção do solo orgânico, não deve ser ini-

ciada se o sistema de drenagem não estiver finalizado, pois isso deixaria solo exposto passível 

de ser carreado para fora da poligonal licenciada em eventos de precipitação.

Decapagem e armazenamento da camada de solo orgânico: após finalizadas as etapas 

de delimitação da área de exploração, supressão da vegetação de grande e médio porte 

(quando necessário) e instalação do sistema de drenagem é realizada a remoção da camada 

de solo orgânico, que deve ser armazenado em local contido pelo sistema de drenagem da 

jazida. A remoção desta camada deve obedecer alguns critérios, sendo eles: i) a espessura 

a ser removida deve permitir a retirada total do solo orgânico; ii) a remoção da camada de 

solo orgânico não deve extrapolar o setor que está em exploração; e iii) a escolha dos locais 

de armazenamento deve ser planejada para que não interfira nas frentes de lavra, evitando 

realocações deste solo e para que fique depositado em pontos distribuídos facilitando o seu 

espalhamento futuro.

As Figura 7 e Figura 8 ilustram a remoção e armazenamento, respectivamente, do solo 

orgânico da jazida E-4.

Figura 7: Remoção da camada orgânica em 
uma frente de lavra da jazida E-4. Junho 2013

Figura 8: Armazenamento do solo orgânico na 
jazida E-4. Julho 2013

O processo de decapagem da jazida deve ser executado de forma a não permitir a ocorrên-

cia de área desnuda além do que está sendo explorado, pois esta tornaria a mesma suscetível a 

carreamento e consequentemente diminuindo a vida útil do sistema de drenagem implantado.

A não remoção de todo o solo orgânico tem impactos negativos, pois a perda deste solo 

além de prejudicar a qualidade na compactação do aterro na obra fará falta para restabelecer 

um perfil de solo com última camada tendo espessura adequada em toda a área de extração 

a ser posteriormente recuperada.

Aplicação de boas práticas na fase de extração

Na fase de extração destacam-se atividades relacionadas ao sistema de drenagem.
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Manutenção da funcionalidade do sistema de drenagem: não menos importante que 

ter implantado um sistema de drenagem que abranja toda a área da jazida, é que este esteja 

dimensionado corretamente e sua manutenção ocorra sempre que necessário.

Alteração, reconfiguração e redimensionamento do sistema de drenagem implantado: 

durante a extração nas frentes de lavra de uma jazida sua configuração topográfica é signi-

ficativamente alterada em relação ao início da extração. Desta forma, normalmente, há ne-

cessidade de reconfigurar e redimensionar o sistema de drenagem. Salienta-se que deve ser 

levado em consideração que a drenagem durante a exploração deve ser tal que desfavoreça 

o escoamento para pontos ambientalmente vulneráveis.

As Figura 9 e Figura 10 mostram a mesma porção de Jazida E-4 que devido ao avanço na 

exploração da lavra, ou seja, ampliação da área de contribuição de drenagem, necessitou ter 

alteração no dimensionamento da bacia de sedimentação para evitar o arraste de finos de 

solo para fora da poligonal licenciada.

Figura 10: Bacia de contenção/sedimentação da 
porção sul da E-4 ampliada devido ao aumento 
da área de contribuição de drenagem ocasionado 
pelo avanço da lavra. Setembro 2014

Figura 9: Bacia de contenção/sedimentação de 
finos de solo instalada na porção sul da argileira 
E-4. Dezembro 2013

É importante lembrar que a exploração não deve inviabilizar o acesso das máquinas para rea-

lizar a manutenção no sistema de drenagem e também que esta atividade deve ocorrer sempre 

internamente, ou seja, de dentro da poligonal, não utilizando área de lindeiros para este acesso. 

Durante este processo não deve ocorrer a deposição de solos fora da área protegida pelo sistema 

de drenagem, devendo os operadores responsáveis para tal atividade receber esta orientação.

Aplicação de boas práticas na fase de recuperação ambiental

Na fase de recuperação ambiental destacam-se as atividades descritas a seguir, as quais 

serão realizadas para o pleno restabelecimento da área outrora explorada.

Conformação topográfica do terreno conforme definido no PRAD: há na etapa de recu-

peração ambiental duas situações distintas para atendimento ao PRAD, uma quando apenas é 
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realizada a conformação topográfica por meio de implantação de taludes (Figura 11) e outra 

onde há disponibilização de material para preenchimento das cavas que permite uma con-

formação semelhante à original da área, ou seja, que faça a concordância com o relevo que 

ocorre na região da jazida, conforme ilustrado na Figura 12.

Figura 12: Preenchimento da cava de mineração 
de uma das frentes de lavra da Jazida E-4. 
Setembro 2013

Figura 11: Jazida com a configuração final 
prevista no PRAD sem previsão do preenchimento 
das cavas. Jazida EC-03, município de Camaquã. 
Dezembro 2014

No caso da jazida E-4, devido à elevada substituição de solos da pista em duplicação, o 

preenchimento das cavas de mineração ocorreu concordando com a topografia aprovada no 

PRAD, este último teve aceite do Órgão Ambiental e do proprietário, e assemelhou-se ao 

relevo encontrado na região. Essa concordância permitiu que o local, anteriormente utilizado 

como jazida, ficasse totalmente integrado à paisagem do local.

Durante a etapa de conformação topográfica também deve ser levado em consideração a 

adequação: das declividades, de modo que estas sejam suavizadas; de pontos de concentra-

ção de água; de áreas planas; entre outras. Nas Figura 13 e Figura 14 evidencia-se a jazida 

E-4 na fase conformação topográfica. 

Figura 14: Conformação topográfica sendo 
realizada na jazida E-4. Maio 2014

Figura 13: Conformação topográfica sendo 
realizada na jazida E-4. Março 2014
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A não observação das características topográficas pode ocasionar processos erosivos, pon-

tos de acúmulo de água indesejados, alta concentração de escoamento, situações estas que 

poderão dificultar a consolidação da revegetação para entrega da área. Salienta-se que em 

alguns casos há necessidade, mesmo após a revegetação implantada, de realizar adequação 

na reconformação, trazendo aumento de tempo e custos no processo.

Reconstituição do perfil de solo: depois de definida a configuração final da área outrora 

minerada é hora de tratar de reestabelecer a fertilidade do solo. O resultado desta etapa está 

intimamente ligado a etapa de decapagem e armazenamento do solo orgânico. A realização 

desta se dá através do espalhamento deste solo fértil sobre o terreno reconformado. É im-

portante salientar que esta camada deve ter espessura uniforme e cobrir toda a área a ser 

recuperada. Verifica-se na Figura 15 o espalhamento de solo orgânico na jazida E-4.

Figura 15: Reconstituição do perfil de solo com espalhamento de solo orgânico na última 
camada. Jazida E-4. Agosto 2014

O espalhamento do solo orgânico de forma não uniforme trará áreas e/ou pontos com 

baixa fertilidade, esta por sua vez prejudica o desenvolvimento da cobertura vegetal a ser im-

plantada. Em alguns casos faz-se necessário a verificação e correção do solo que poderá ser 

realizada por meio de adição de nutrientes ou pela importação de solo orgânico.

Cobertura vegetal: para proteger o solo exposto é necessário o emprego de uma co-

bertura vegetal, esta, em locais com declividade suave po---de ser realizada por meio de 

semeadura e nos taludes, ou pontos com declividade mais acentuada, com placas de grama. 

Cabe ressaltar que o solo orgânico, removido e armazenado antes da exploração, e seu espa-

lhamento na etapa anterior, possui um banco de sementes que auxiliam significativamente a 

revegetação da área.
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Quando do uso de sementes deve ser levado em consideração as espécies a serem utiliza-

das, que além de serem espécies nativas, devem ser compatíveis com a região de localização 

da jazida e a estação do ano do plantio. Após o plantio ainda deve ser avaliada a necessidade 

de irrigação da área.

A Figura 16 apresenta o início da etapa de revegetação da jazida E-4 e as Figura 17 e Figu-

ra 18 apresentam a jazida com a cobertura vegetal finalizada estando concluída a recuperação 

ambiental e esta apta a devolução ao proprietário.

Figura 17: Cobertura vegetal finalizada e 
consolidada, jazida E-4 apta a ser entregue ao 
proprietário. Setembro 2015

Figura 16: Finalizando o PRAD com a implantação 
da cobertura vegetal em porção da jazida E-4. 
Outubro 2014

Figura 18: Cobertura vegetal finalizada e consolidada, jazida E-4 apta a ser entregue ao 
proprietário. Setembro 2015

A utilização de sementes lançadas em locais com declividade elevada e também em pontos 

de alta concentração de escoamento não é recomendada, pois em eventos de precipitação as 

mesmas podem ser carreadas. As espécies de gramíneas utilizadas quando não adequadas re-

tardam a consolidação da revegetação, assim como quando não realizada a irrigação em perío-
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dos secos. Outra situação que prejudica o desenvolvimento da cobertura vegetal sobre área que 

está sendo recuperada é o pastoreio de animais, pois além utilizar as gramíneas como alimento 

também compactam o solo, o que prejudica a fixação do sistema radicular destas herbáceas.

CONCLUSÃO

As boas práticas na operação de jazidas de argila beneficiam esta quanto a minimização de 

impactos ambientais durante a exploração, também facilita o processo de recuperação desta, 

permitindo a devolução da área ao proprietário conforme o prazo inicial previsto e evitando 

gastos excessivos de recursos financeiros.

No caso da jazida E-4 pode-se constatar, por meio das vistorias, que quando as boas práti-

cas foram adotadas estas foram eficazes para o controle ambiental da área, além de minimizar 

os custos operacionais em razão de um planejamento e execução adequados. 

Em relação à recuperação ambiental da área percebeu-se que novamente o uso das boas 

práticas mostrou-se importante para findar as atividades no local, a qual só foi possível me-

diante efetivação do PRAD aprovado no processo de licenciamento e vistoria do Órgão Am-

biental na presença do proprietário. Após esta, a área tornou-se apta para uso em atividades 

agropecuárias, uso este que ocorria anteriormente à exploração. 

Outro ponto importante a se destacar é que a realização de vistorias periódicas pela equipe 

de supervisão ambiental nas áreas permitiu a identificação de boas práticas para a atividade 

de exploração de argila. Essas possibilitaram ainda constatar os aspectos positivos da efe-

tivação das boas práticas e também possíveis condições desfavoráveis da não consideração 

destas durante a operação até a recuperação das jazidas de argila. 

Deste modo pode-se considerar importante o acompanhamento das áreas por meio de 

vistorias e também da implantação das medidas descritas neste artigo.
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RESUMO

Na execução de obras deve-se buscar técnicas para evitar, atenuar ou combater os efei-

tos prejudiciais da remoção da mata ciliar sobre o solo das margens de cursos hídricos e 

à qualidade destes. A recuperação desses ambientes pode ser feita através de técnicas de 

bioengenharia de solos, que consistem no uso de elementos biologicamente ativos associa-

dos a elementos inertes em obras de estabilização de solos e taludes. Este trabalho tem por 

objetivo descrever o projeto realizado na margem do arroio Viúva Tereza, no município de São 

Lourenço do Sul/RS, onde em função das obras de duplicação da BR-116/RS foi necessária a 

realização de um desvio do curso hídrico. A aplicação de técnicas de bioengenharia de solos 

teve como objetivo a estabilização da margem do arroio após a intervenção e restauração da 

sua condição mais próxima a original.

PALAVRAS-CHAVE

BR-116/RS; Bioengenharia de solos; Arroio Viúva Tereza

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Uma das principais funções ecológicas das matas ciliares é proteger o solo das margens 

dos rios, impedindo o aporte de sedimentos ao leito, conservando assim, a quantidade e a 

qualidade da água. As margens dos cursos d’água estão sujeitas à ação do processo natural 

de erosão, quando o solo erodido é transportado e depositado em pontos mais baixos do leito 

do rio, assoreando-o. Obras de drenagem, aumento da vazão dos rios ou alterações no curso 

d’água determinam a velocidade com que este processo ocorre, que tem como o principal 

agente a água. Ela atua de maneira incisiva sobre a estabilidade de encostas e taludes tor-

nando as medidas para disciplinar, conter ou retirar o aporte d´água essenciais para manter o 

equilíbrio em locais de instabilidade (DURLO e SUTILI, 2005). 

Os problemas decorrentes do comportamento processual natural dos cursos de água po-

dem ser resultantes ou agravados pelas ações antrópicas e, representam tanto perdas econô-

micas como situações de riscos, tais como assoreamento e desabamento de margens (SUTILI, 

2007). As técnicas de bioengenharia podem ajudar ou até mesmo resolver os problemas em 

encostas, taludes e cursos d’água. Tais técnicas consistem em combinar o conhecimento das 

exigências e características biológicas da vegetação com a construção de obras simples e de 

custo reduzido, promovendo a estabilização, proteção e recomposição de segmentos e/ou 

a totalidade de locais comprometidos por processos erosivos (COUTO et al., 2010; DURLO e 

SUTILI, 2005). 

Este trabalho descreve a técnica de bioengenharia de solos realizada em um trecho da  mar-

gem esquerda do arroio Viúva Tereza, localizado no km 471 da BR-116/RS no município de São 
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Lourenço do Sul/RS, onde em função das obras de duplicação da rodovia foi necessária a reali-

zação de um desvio do curso hídrico (corta-rio), permitindo a construção de uma nova ponte. A 

aplicação de técnicas de bioengenharia de solos teve como objetivo a estabilização da margem 

do arroio após a realização das obras e restauração da sua condição mais próxima a original.

Contextualização

A BR-116 tem origem no município de Fortaleza/CE e percorre o Brasil de norte a sul até 

a fronteira com o Uruguai, com uma extensão total de 4.534 km. A duplicação que está sendo 

executada no estado do Rio Grande do Sul restringe-se ao subtrecho entre os municípios de 

Guaíba e Pelotas, com uma extensão total de 211,22 km, abrangendo diversos municípios, 

tais como Guaíba, Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, Camaquã, São Lourenço do Sul e Pelotas 

(STE, 2009). 

O empreendimento possui Licença de Instalação (LI) emitida pelo Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), sendo que para a atividade des-

crita neste artigo foi necessária a aprovação do órgão. A outorga para o empreendimento foi 

emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (STE, 2013).

A área de estudo, no arroio Viúva Tereza, está localizada no km 471 da BR-116/RS, no 

município de São Lourenço do Sul. A Figura 1 a seguir mostra a localização da área de estudo.

Figura 1: Localização da área de estudo
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Depois de concluídas as obras de construção da ponte e realizada a retificação do curso 

d’água, os segmentos de margem do arroio ficaram expostos e com isso ocorreu a necessidade 

de adotar medidas eficazes para estabilizar e revegetar as margens do mesmo, a fim de evitar 

processos erosivos e o carreamento do material para o leito. A implantação do projeto no local 

visou principalmente a proteção da margem esquerda do arroio, a mais afetada pela interven-

ção, através de técnicas de bioengenharia de solos e o aproveitamento de material vegetal 

disponibilizado na própria obra, ou seja, sem custos, além de utilizar a mão-de-obra e maquiná-

rio da Construtora responsável pela duplicação no trecho onde localiza-se o objeto de estudo.

METODOLOGIA 

Inicialmente foram analisados os materiais disponíveis na área para a definição do tipo 

de projeto a ser executado e espécie a ser utilizada. O projeto de bioengenharia escolhido 

consistiu na construção de uma esteira viva protegida com grade de bambu, a construção de 

uma Parede Krainer simples e enrocamento final para aumentar a resistência contra a ação da 

correnteza. Segundo Durlo e Sutili (2005), esteira viva é descrita como: “ramos no seu máximo 

comprimento dispostos acompanhando a inclinação do talude, com as suas bases dentro da 

água, firmemente presas por pedras e/ou troncos”. Quando possível de ser implantado, este 

método produz os efeitos protetivos mais rápidos, sendo eficiente em taludes nos quais a for-

ça da água é de impacto frontal. Já a Parede Krainer é um muro de suporte gravítico, formado 

por uma estrutura de madeira, a qual pode apresentar diferentes configurações, dependendo 

do objetivo de aplicação. 

A espécie escolhida para a fixação da margem foi o Phyllanthus sellowianus, conhecido po-

pularmente como sarandi ou sarandi-branco. O sarandi pertence ao grupo das reófitas, plantas 

que ocorrem exclusivamente ou preferencialmente na zona ripária de cursos d’água. É um 

arbusto de 2 a 3 m de altura, de caule e ramos rijos, flexíveis, resistente durante as enchentes, 

indicada para fixar os terrenos contra as fortes correntezas das águas (DURLO e SUTILI, 2005). 

Para Denardi (2007), a espécie Phyllanthus sellowianus pode ser utilizada em praticamente 

todas as situações em que seja necessário estabilizar e/ou proteger taludes fluviais. Pela no-

tável flexibilidade de seus caules nos primeiros anos, que proporcionam excelente proteção 

física, e também por serem plantas reófitas, são comprovadamente indicados para o uso junto 

à linha d’água. O pequeno porte dessas espécies permite que as mesmas se desenvolvam 

normalmente sobre os taludes fluviais. 

Após as definições de método e espécies a serem utilizados, foram identificados, selecio-

nados e separados os materiais de origem vegetal disponíveis ao longo da obra necessários 

para a execução do projeto, como troncos de eucaliptos e de jerivás provenientes de áreas 

de supressão de vegetação para compor a Parede Krainer, bambus para formação das tramas 

de fixação da esteira viva e ramos de Phyllanthus sellowianus para compor a esteira viva. A 

fase inicial de execução do projeto consistiu na coleta dos ramos de Phyllanthus sellowia-

nus (Figura 2) com 1,5 a 2 m de altura, encontrados abundantemente nas margens do arroio
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Evaristo, no km 429 da BR-116/RS, no município de Cristal/RS. Os ramos foram deixados em 

contato com a água para não ocorrer perda de vitalidade até o momento do plantio. Poste-

riormente deu-se início a conformação das margens do arroio Viúva Tereza, em um ângulo de 

repouso (45° ou maior) para impedir a movimentação de solo (Figura 3). 

Figura 3: Conformação das margens do arroio 
Viúva Tereza, em ângulo de 45°. Coord. UTM: 
399596/6567653 – 22S.   Março 2014

Figura 2: Coleta de ramos de Phyllanthus 
sellowianus no arroio Evaristo para a confecção 
dos feixes vivos. Coord. UTM: 399596/6567653 – 
22S. Março 2014

Após iniciou-se a construção da Parede Krainer, composta por uma fileira de estacas de 

eucalipto de 2 m cravadas verticalmente no solo, com espaçamento de 1,5 m entre si, para 

posteriormente receber as toras sobrepostas longitudinalmente ao talude e, a esteira viva. O 

plantio de estacas, ou o uso de feixes vivos em associação com revestimento inerte serve para 

acelerar e garantir a estabilidade das margens no futuro e para melhorar o aspecto estético 

(DURLO e SUTILI, 2005). Para construção da esteira viva, os ramos de Phyllanthus sellowianus 

foram dispostos verticalmente no talude, com a base em contato com a água e fixados na 

margem do arroio com o uso de tramas de bambus presas nas estacas cravadas no solo. Na 

sequência são apresentadas as fotos da construção da Parede Krainer no local.

Figura 5: Disposição dos ramos de Phyllanthus 
sellowianus como feixes vivos entre as toras de madeira. 
Arroio Viúva Tereza. Coord. UTM: 399596/6567653 – 
22S.  Março 2014

Figura 4: Estacas de eucalipto sendo cravadas na 
margem do arroio Viúva Tereza – construção da 
Parede Krainer.  Coord. UTM: 399596/6567653 – 
22S. Março 2014
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Figura 7: Ramos de Phyllanthus sellowianus fixados 
com as tramas de bambu. Arroio Viúva Tereza. 
Coord. UTM: 397786/ 6530260 – 22S.  Março 2014

Figura 6: Confecção das tramas de bambu para 
fixação dos feixes vivos. Arroio Viúva Tereza. 
Coord. UTM: 399596/6567653 – 22S. Março 2014

Para Durlo e Sutili (2005), o revestimento das margens com madeira, blocos de pedras 

ou sua combinação tem por finalidade organizar e fixar materiais de maneira a conseguir o 

máximo de estabilidade e proteção física imediata. Nesse sentido, foram sobrepostas duas 

toras longitudinalmente à base das estacas de Phyllanthus sellowianus e amarradas às toras 

verticais, para não flutuarem com o aumento do nível do arroio (Figura 8 e Figura 9). Após dis-

postos e fixados, os ramos de Phyllanthus sellowianus foram cobertos com uma fina camada 

de solo para auxiliar no enraizamento (Figura 10 e Figura 11). Posteriormente a verificação da 

cheia do arroio e arraste de duas toras que não foram amarradas à estrutura, foram dispostas 

pedras na base do talude para promover maior resistência ao fluxo de água e evitar o desa-

bamento das margens (Figura 12 e Figura 13).

Figura 9: Amarração das toras para melhor 
fixação. Arroio Viúva Tereza. Coord. UTM: 397786/ 
6530260 – 22S.  Março 2014

Figura 8: Tora de eucalipto sendo disposta 
longitudinalmente à margem do arroio Viúva 
Tereza. Coord. UTM: 397786/ 6530260 – 22S.  
Março 2014
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Figura 11: Projeto de bioengenharia de solos 
em conclusão. Arroio Viúva Tereza. Coord. UTM: 
397786/ 6530260 – 22S.  Março 2014

Figura 10: Fixação das tramas de bambu. Arroio 
Viúva Tereza. Coord. UTM: 397786/ 6530260 – 
22S.  Março 2014

Figura 13: Pedras alocadas na margem. Arroio 
Viúva Tereza. Coord. UTM: 397786/6530260 – 
22S. Abril 2014

Figura 12: Pedras alocadas na margem após 
a conclusão do projeto de bioengenharia de 
solos. Arroio Viúva Tereza. Coord. UTM: 397786/ 
6530260 – 22S.  Março 2014

RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÃO DOS DADOS

Dois meses após a conclusão do projeto de bioengenharia de solos verificou-se o início da 

brotação dos ramos de Phyllanthus sellowianus, como pode ser visto na Figura 13. Conforme 

Durlo e Sutili (2005), essa espécie se reproduz vegetativamente muito bem, o que pode ser 

demonstrado pela sua capacidade de pega e por providenciar um grande número de raízes 

logo após o plantio, revelando um enraizamento denso. A espécie mostrou ser tanto flexí-

vel, como resistente à danos, características muito importantes no ambiente fluvial. O porte 

arbustivo, a capacidade de inclinar-se durante as cheias e de sobreviver longos períodos de 

submersão a torna especialmente adequada às áreas mais próximas ao nível da água. 
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Na margem do arroio onde a Parede Krainer foi instalada não houve processo erosivo e a 

bioengenharia de solos se manteve estabilizada ao longo do tempo. No entanto, no canal me-

andrante do arroio devido as curvas, nas frequentes cheias, o material orgânico acabou sendo 

arrastado, dificultando o estabelecimento da vegetação e consequente estabilização deste 

local. No entanto, com o passar do tempo verificou-se o estabelecimento da regeneração na-

tural da vegetação nesta área, contribuindo na estabilização do terreno. O registro fotográfico 

apresentado na sequência mostra o desenvolvimento da vegetação e situação do projeto de 

bioengenharia na margem do arroio Viúva Tereza nos meses seguintes a implantação.

Figura 15: Desenvolvimento dos ramos de 
Phyllanthus sellowianus e situação do projeto de 
bioengenharia de solos em momento de cheia 
do arroio. Coord. UTM: 397786/6530260 – 22S.  
Outubro 2014

Figura 14: Desenvolvimento dos ramos de 
Phyllanthus sellowianus. Arroio Viúva Tereza. 
Coord. UTM: 397786/6530260 – 22S.  Junho 2014

Figura 17: Desenvolvimento dos ramos de 
Phyllanthus sellowianus. Arroio Viúva Tereza. 
Coord. UTM: 397786/6530260 – 22S.  Outubro 
2015

Figura 16: Desenvolvimento dos ramos de 
Phyllanthus sellowianus. Arroio Viúva Tereza. 
Coord. UTM: 397786/6530260 – 22S. Fevereiro 
2015
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Figura 19: Desenvolvimento dos ramos de 
Phyllanthus sellowianus. Arroio Viúva Tereza. 
Coord. UTM: 397786/6530260 – 22S. Fevereiro 
2016

Figura 18: Área adjacente a Parede Krainer com 
instalação de vegetação inicial e bioengenharia 
de solos estável. Arroio Viúva Tereza. Coord. UTM: 
397786/6530260 – 22S.  Fevereiro 2016

Figura 21: Área adjacente a Parede Krainer com 
instalação de vegetação inicial e bioengenharia 
de solos estável. Arroio Viúva Tereza. Coord. UTM: 
397786/6530260 – 22S.  Janeiro 2017

Figura 20: Desenvolvimento dos ramos de 
Phyllanthus sellowianus e situação do projeto 
de bioengenharia de solos. Arroio Viúva Tereza. 
Coord. UTM: 397786/6530260 – 22S.  Dezembro 
2016

Figura 23: Situação do projeto de bioengenharia 
de solos. Arroio Viúva Tereza. Coord. UTM: 
397786/6530260 – 22S. Junho 2017

Figura 22: Situação do projeto de bioengenharia 
de solos. Coord. Arroio Viúva Tereza. UTM: 397786/ 
6530260 – 22S. Março 2017
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De acordo com um estudo conduzido por Ceolin (2015), que objetivou verificar o restabe-

lecimento da vegetação no local após a implantação do projeto de bioengenharia de solos, a 

sucessão natural no segmento de margem do arroio Viúva Tereza está em fase inicial. Foram 

encontradas no segmento da margem esquerda do arroio Viúva Tereza a ocorrência de 39 

espécies vegetais, sendo de 17 famílias. Neste estudo foram realizados dois levantamentos 

da vegetação presentes na margem desse arroio, um realizado em março de 2015 e outro em 

julho do mesmo ano, onde foi constatada a substituição de espécies do levantamento fitosso-

ciológico I para o levantamento II, assim como o aumento da cobertura de algumas espécies. 

Através de visitas periódicas na área de estudo verificou-se principalmente o desenvolvimento 

de indivíduos de porte gramíneo-herbáceo com caráter pioneiro, desenvolvimento rápido e 

capacidade de cobertura superficial do solo, evidenciando o início da recuperação ambiental 

da área.

CONCLUSÃO

O projeto implantado mostrou-se uma técnica eficiente no controle da erosão das margens 

de cursos d’água e estabilização das mesmas, podendo ser utilizado facilmente em outras si-

tuações semelhantes devido a intervenções para obras rodoviárias, visto a disponibilidade de 

materiais e mão de obra nesses casos.

As estacas de Phyllanthus sellowianus resistiram às chuvas e ao comportamento torrencial 

do arroio Viúva Tereza contribuindo na estabilização da Parede Krainer. Além disso, as estacas 

se desenvolveram rapidamente e contribuíram na revegetação inicial da margem, propiciando 

o desenvolvimento de outras espécies de fase inicial de sucessão.

Com relação à Parede Krainer, algumas toras dispostas longitudinalmente foram levadas 

pelas enxurradas, estas provavelmente foram mal fixadas ou ficaram sem fixação quando 

executado o projeto. Portanto, em um aspecto geral a Parede Krainer apresentou boa estabi-

lidade. Especialmente quando se utiliza como material inerte a madeira, espera-se que com o 

passar do tempo a vegetação possa assumir integralmente a responsabilidade de estabilizar 

o local (margem). 

Após a conclusão do projeto e as frequentes cheias que ocorrem na região, verificou-se o 

escoamento de água para a área adjacente a margem esquerda do arroio ocasionando pro-

cesso erosivo, tombamento dos arbustos que ocorriam naturalmente e arraste das mudas que 

foram plantadas no local. A remoção do material orgânico dificultou o estabelecimento de 

nova vegetação neste local, porém, observa-se a instalação de algumas espécies. Espera-se 

que com o desenvolvimento das plantas já instaladas, ao longo do tempo a área se estabilize 

naturalmente, adquirindo maior resistência as cheias do arroio.
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RESUMO

O presente artigo apresenta o uso da desapropriação na aquisição de áreas destinadas à 

mitigação e compensação de impactos de obras rodoviárias em comunidades indígenas no 

Estado do Rio Grande do Sul. São apresentadas experiências desenvolvidas no âmbito dos 

processos de licenciamento ambiental das obras de duplicação das rodovias BR-386/RS, de 

Estrela a Tabaí, e BR-116/RS,  de Guaíba a Pelotas, ambas no Estado do Rio Grande do Sul. 

No caso dos dois empreendimentos foi necessário o desenvolvimento de novos modelos ins-

titucionais para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) junto ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e à Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

PALAVRAS-CHAVE

Desapropriação; Licenciamento ambiental; Rodovia; Comunidades indígenas

RELATO DE EXPERIÊNCIA

No Brasil o planejamento do setor de transporte rodoviário tem como linha mestra o Plano 

Nacional de Viação (PNV) de 1973. Atualmente, praticamente toda a malha rodoviária do país 

já se encontra implantada, pavimentada ou não. Ao longo dos anos as grandes rodovias servi-

ram como polos de atração de populações e de atividades econômicas, mas hoje representam 

limites físicos de uma espacialização social e ambiental sujeita a impactos e conflitos de uso 

com o próprio eixo (ROSCOE, 2011). Considerando tal situação, a modernização e ampliação 

de capacidade destas vias são necessárias, mas ensejam grandes conflitos de natureza social 

e ambiental. 

O enfrentamento dos mesmos na busca de soluções que melhor atendam tanto às de-

mandas e expectativas sociais quanto à minimização dos impactos ambientais deve se pau-

tar no nítido entendimento da natureza dos mesmos. É neste sentido que os processos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos são subsidiados por um conjunto de estudos, 

cuja abrangência, escopo e diversidade temática são definidos caso a caso a depender das 

características e complexidade dos mesmos.

Os processos de licenciamento têm sido um poderoso instrumento na busca de um me-

lhor equilíbrio entre de custos e benefícios sociais e ambientais associados a determinado 

empreendimento, a partir da perspectiva de que os impactos ambientais negativos devem ser 

mitigados ou compensados. Isso faz com que os custos sociais e ambientais incorridos por 

populações e ecossistemas presentes nas áreas de influência do empreendimento sejam ali 

mitigados ou compensados.
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O presente artigo traz a experiência do DNIT na execução de medidas compensatórias de 

natureza socioeconômica voltadas a comunidades indígenas no âmbito dos processos de li-

cenciamento das obras de duplicação das rodovias BR-386/RS e BR-116/RS.

Tais experiências se apropriaram de uma ferramenta amplamente consolidada no Setor de 

Transportes, a desapropriação, para a execução de medidas mitigadoras e compensatórias 

como forma de reparação de danos ambientais associados aos empreendimentos em questão.

É fundamental destacar que as medidas a serem implementadas são especificadas em 

programas ambientais aprovados pelo IBAMA ou órgãos intervenientes responsáveis, como 

FUNAI, sendo que cabe ao empreendedor, no caso DNIT, definir as formas e mecanismos para 

sua execução. É desejável que os mecanismos escolhidos garantam o resultado esperado, 

mediante uma abordagem adequada ao tema em questão, dentro de um cronograma viável 

do ponto de vista do empreendimento.

Aquisição de terras como mecanismo de compensação para 
comunidades indígenas: os casos da BR-386 e da BR-116

No âmbito de processos de licenciamento ambiental de empreendimentos que possuem in-

terface com Comunidades Indígenas, como é o caso das obras de duplicação das rodovias

BR-386/RS e BR-116/RS, são realizados estudos específicos para identificação dos impactos 

nas as mesmas. Estes são denominados Componente Indígena do Estudo de Impacto Ambien-

tal (CI-EIA) de e Componente Indígena do Plano Básico Ambiental (CI-PBA), ambos orientados 

por Termos de Referência expedidos pela FUNAI.

No caso das obras em questão os estudos de Componente Indígena realizados no bojo 

dos processos de licenciamento ambiental identificaram a necessidade da aquisição de áreas 

em favor das comunidades envolvidas, como medida compensatória pelos impactos diagnos-

ticados. 

Quando do início das obras foi também iniciada a execução do conjunto de programas e 

subprogramas ambientais definidos para cada empreendimento. Em ambos os casos ficou a 

cargo da Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU), a execução dos 

programas de apoio às comunidades indígenas em apoio ao DNIT.

Nesta etapa executiva, a partir do trabalho conjunto da FAPEU, com DNIT e FUNAI, é que 

se materializou o modelo do uso da desapropriação para aquisição das áreas previstas nos 

subprogramas fundiários. Tendo em vista que tal atividade não está entre as atribuições pre-

cípuas do DNIT, definidas por meio da Lei Federal nº 10.233, de 05 de junho de 2001, sua 

modelagem passou por diversas etapas técnicas, jurídicas e de articulação interinstitucional, 

sendo que dentre elas a mais importante é a fundamentação do nexo causal.

Tal fundamentação é a demonstração de que o empreendimento resultará em efeitos ne-

gativos sobre determinados elementos do modo de vida, sociedade, economia, cultura, subsis-

tência, relações sociais e cosmologia das comunidades indígenas, o que justifica, do ponto de 
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vista do princípio do poluidor-pagador, a execução das medidas mitigadoras e compensatórias 

previstas.

A desapropriação como ferramenta para

aquisição de terras a título de compensação

No âmbito dos processos de foram definidos programas indígenas, sendo que ambos con-

tam com a previsão da aquisição de áreas. No caso da rodovia BR-386/RS as comunidades 

afetadas são da etnia Kaingang e no caso da rodovia BR-116/RS são Mbyá-Guarani.

No caso da rodovia BR-386/RS foi prevista a aquisição de 135 ha de terras, distribuídos 

entre sete aldeias Kaingang. Na BR-116/RS foi prevista a aquisição de cerca de 700 ha de 

terras, a serem distribuídas entre oito comunidades Mbyá-Guarani. 

A partir de tais metas pactuadas pelo DNIT junto à FUNAI no bojo dos processos de licen-

ciamento ambiental foi dado início à verificação da viabilidade de o DNIT realizar aquisição 

direta de áreas. Tal alternativa não se mostrou em princípio viável especialmente pela ausên-

cia de instrumentos para sua operacionalização, tendo em vista a natureza do Departamento, 

que é pessoa jurídica de direito público, submetido ao regime de autarquia. 

No arcabouço legal que rege o funcionamento do DNIT a referência à questão fundiária 

está contida na Lei Federal  nº 10.233/2001, Art. 82, Inciso IX, onde estabelece que é atribui-

ção do DNIT em sua esfera de atuação “declarar a utilidade pública de bens e propriedades a 

serem desapropriados para implantação do Sistema Federal e Viação”.

A análise cuidadosa deste Inciso permitiu realizar a seguinte correlação: pelo princípio do 

poluidor-pagador o empreendedor tem obrigação de reparar o dano ambiental causado por 

sua intervenção, o que resulta nas condicionantes estabelecidas no bojo do processo de li-

cenciamento ambiental. Como existe a obrigatoriedade de cumprimento das condicionantes, 

as mesmas são necessárias à implantação do empreendimento. Ou seja, nos casos específicos 

da aquisição fundiária em favor de comunidades indígenas, desde que demonstrado o nexo 

causal que fundamenta tal medida haveria amparo jurídico para fazê-lo por meio de declara-

ção de utilidade pública e posterior desapropriação de áreas.

Uma vez estabelecido o instrumento a ser utilizado foi proposta a concepção metodológica 

do modelo operacional para realização da desapropriação das áreas no caso específico em 

questão, cujos elementos norteadores foram os dispositivos da Convenção n° 169 da Organi-

zação Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais. O Fluxograma contendo 

as etapas principais do processo é apresentado na Figura 1.
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Figura 1: Fluxograma do Modelo de Desapropriação 

Legenda: DUP - Declaração de Utilidade Pública
PFE/DNIT - Procuradoria Federal Especializada do DNIT
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Na operacionalização do modelo

A operacionalização da desapropriação de áreas a título de compensação foi iniciada em 

março de 2011, no âmbito das obras de duplicação da rodovia BR-386/RS. Ao longo do ano 

de 2011 foi realizada a aprovação da concepção metodológica do modelo junto à FUNAI e ao 

longo do ano de 2012 se consolidou o entendimento de viabilidade jurídica junto à Procura-

doria Federal Especializada do DNIT. 

Em novembro de 2012 foi dado início à execução do Subprograma Fundiário no âmbito das 

obras de duplicação da rodovia BR-116/RS, com a realização da reunião de definição de perfil 

fundiário junto às oito comunidades Mbyá-Guarani. 

A etapa executiva do Subprograma Fundiário vinculado às obras da rodovia BR-116/RS 

contou com duas grandes vantagens. No momento em que a mesma foi iniciada o modelo 

operacional já se encontrava concebido e validado tanto junto à FUNAI quanto junto à Procu-

radoria Federal Especializada do DNIT. O padrão de uso e ocupação do solo na região da ro-

dovia BR-116/RS, entre Guaíba e Pelotas, conta com propriedades rurais de dimensões muito 

próximas do tamanho das áreas a serem adquiridas. 

Este recorte fundiário propiciou grande número de alternativas para aquisição e o fecha-

mento do Subprograma vinculado a esta rodovia com um único processo de desapropriação/

área por aldeia. Neste caso os processos das oito áreas, sua entrega e efetiva ocupação por 

parte das Comunidades Mbyá-Guarani foram concluídos em março de 2015.

No caso da rodovia BR-386/RS a primeira declaração de utilidade pública foi expedida em 

dezembro de 2011. Ao longo dos anos de 2012 a 2014 foram realizados nove processos de 

desapropriação, com entrega de pelo menos uma área para posse plena de cada uma das 

sete aldeias Kaingang. 

Para conclusão do Subprograma de Aquisição Fundiária integrante do Programa de Apoio 

às Comunidades Indígenas Kaingang ainda é necessária a realização de no mínimo mais três 

processos de desapropriação, destinados ao fechamento de remanescentes de áreas para três 

aldeias. Neste caso o padrão de uso e ocupação do solo nas áreas de vida e interesse das 

Comunidades kaingang, é definido por áreas fortemente recortadas, de tamanho reduzido, o 

que dificulta o fechamento da totalidade de terras por aldeia em apenas um processo.

Questões para reflexão e incorporação no planejamento 

No desenvolvimento e operacionalização do modelo de aquisição de áreas a título de me-

dida compensatória para comunidades indígenas foram verificados diversos aspectos a serem 

observados no planejamento e consecução de ações desta natureza. Tais apontamentos não 

dizem respeito apenas à atuação do empreendedor e executor do programa, nos casos aqui 

apresentados o DNIT, por meio da FAPEU, mas também à necessária integração das institui-

ções que possuem interface institucional direta com a questão indígena no Brasil, com desta-
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que à FUNAI e à Secretaria Especial da Saúde Indígena (SESAI).

Nos casos em questão a efetivação da aquisição de áreas com sua entrega às comunidades 

deflagrou um processo de reterritorialização local/regional. Este processo resultou na necessi-

dade de adaptação dos serviços de educação no curto prazo, tendo em vista a abertura de no-

vas escolas e a mudança de determinadas escolas já em funcionamento para outro município. 

Adicionalmente o planejamento dos órgãos setoriais responsáveis pelo atendimento em 

termos de saúde, saneamento e assistência técnica também teve que se adaptar ao novo 

mapa de distribuição das aldeias.

Tendo em vista minimizar o surgimento de lacunas na prestação de serviços essenciais, 

bem como estabelecer mecanismos para seu enfrentamento, é fundamental que as instâncias 

envolvidas no atendimento às comunidades, nos mais diversos níveis, participem e acompa-

nhem o desenvolvimento do programa, desde seu início. Esta participação deve ser qualifica-

da de modo a permitir que durante a execução seja estabelecida uma rede de parcerias que 

garanta o atendimento e assistência às comunidades indígenas nas novas áreas de ocupação. 

Nesta linha é essencial que as atividades do Programa não concorram com as atribuições 

institucionais das instâncias formais de atendimento e assistência.  

Ao longo da execução dos dois programas de apoio a comunidades indígenas, especial-

mente no que tange aos subprogramas fundiários foram observados aspectos que podem ser 

elencados como vantagens do modelo de desapropriação na aquisição de terras a título de 

compensação. 

O primeiro deles diz respeito à livre escolha segundo os padrões atuais de vida. As comu-

nidades indígenas das regiões Sul e Sudeste do País convivem há longos anos com padrões 

de ocupação e apropriação de terras que as afastaram de suas atividades tradicionais. Este 

distanciamento se dá muito em função de que os territórios destas regiões sofreram diversas 

alterações em sua configuração original, com a redução drástica de áreas florestadas, aden-

samento da ocupação humana, desenvolvimento de atividades econômicas, degradação de 

solos e poluição dos cursos d´água. A redução dos espaços legalmente reconhecidos como 

de direito indígena também resultou nas mudanças em curso.

Diante de tal realidade as comunidades indígenas destas regiões hoje dispõem de exten-

sões territoriais extremamente reduzidas quando comparadas, por exemplo, com as áreas 

disponíveis no Norte do País. Isso faz com que as áreas indígenas no Sul e Sudeste muitas 

vezes não ofereçam suporte ou recursos naturais suficientes para garantir a subsistência e 

atividades tradicionais de determinada comunidade. 

As áreas adquiridas para fins de compensação possuem vantagem nesse sentido, uma vez 

que a localização e posterior escolha das mesmas são norteadas pelo perfil fundiário esta-

belecido pela comunidade segundo seus interesses e atividades atuais. Ou seja, pelo menos 

em tese tais terras possuem o que se denomina de perfil funcional e serão capazes de prover 

suporte para as atividades de subsistência daquela comunidade específica.
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Dentre todas as vantagens percebidas as duas que talvez sejam as de maior relevância são 

a ausência de conflito e o cronograma viável do ponto de vista das comunidades. Os proces-

sos negociados e já concluídos no âmbito tanto das obras de duplicação da rodovia BR-386/RS

quanto da BR-116/RS, transcorreram inteiramente sem conflitos, seja com os proprietários, 

seja com os lindeiros. Esta é uma diferença significativa em relação aos processos de demar-

cação de terras indígenas. 

No que diz respeito ao cronograma de execução os processos já concluídos apresentaram 

cronograma médio da ordem de um ano, desde a escolha das áreas até sua entrega. Este 

prazo é bastante viável para as comunidades, ao contrário do que tem se verificado nos pro-

cessos de demarcação de terras indígenas, segundo relato de diversas lideranças ao longo das 

reuniões de trabalho realizadas junto às mesmas.  

Vale destacar que mesmo a aquisição de áreas e sua efetiva disponibilização sendo con-

siderada uma ação extremamente positiva, a mesma resulta em impactos que precisam ser 

considerados e enfrentados. É importante mencionar que a interveniência do DNIT no dia a 

dia das comunidades indígenas é temporária e se dá em função da execução de determinado 

empreendimento. Ou seja, uma vez concluída a execução das medidas mitigadoras e compen-

satórias previstas o DNIT encerra sua atuação junto a este conjunto de aldeias. Assim sendo, 

caberá aos atores que institucionalmente já atuam junto às mesmas, tais como FUNAI, SESAI, 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa), dentre outras, manter o atendimento e acompanhamento das comu-

nidades.

Outro ponto a ser destacado é o fato de que a entrega das terras em geral tem represen-

tado a fragmentação das aldeias. Uma vez que grande parte destas se localizam em glebas 

cedidas ou locais nos quais existe a expectativa de demarcação por tradicionalidade, quando 

são entregues as áreas oriundas da compensação, parte da comunidade se desloca para ocu-

par a nova terra mas mantendo a ocupação do local de origem. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dois casos relatados trazem exemplos da construção de modelos executivos social e 

etnicamente diferenciados para o cumprimento de compromissos estabelecidos no âmbito do 

processo de licenciamento ambiental de obras rodoviárias. 

A experiência mostra que mesmo estudos detalhados desenvolvidos na etapa de plane-

jamento do empreendimento não conseguem responder a todas as particularidades da fase 

executiva, especialmente no que diz respeito às ações e programas de viés social. 

A construção e validação de novos modelos passa, obrigatoriamente, pela articulação e 

cooperação permanentes nos níveis intra e interinstitucional. Também é fundamental a me-

lhoria contínua, a partir de sua aplicação e aperfeiçoamento em outros empreendimentos e 

realidades sociais, econômicas e ambientais.
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RESUMO

Este artigo apresenta a experiência do Programa de Saúde Pública das obras de duplicação 

da BR-116/RS, trecho Guaíba a Pelotas, e a importância em desenvolver ações de prevenção 

em saúde durante a execução de uma obra rodoviária federal, enfocando a minimização do 

impacto que as atividades, que direta ou indiretamente, podem afetar a saúde, a segurança e 

o bem-estar da população e a qualidade dos recursos ambientais.

PALAVRAS-CHAVE

Saúde Pública; Saúde Ambiental; Gestão Ambiental; Duplicação da BR-116/RS; Comunidade

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Com os avanços globais, principalmente na área da saúde, muitas doenças consideradas 

graves no passado foram dadas como extintas, porém nos últimos anos, enfermidades que 

foram erradicadas estão voltando em forma de surto e/ou epidemias. Essas são chamadas de 

doenças reemergentes, pois reaparecem após um período de declínio significativo. De acor-

do com Ministério da Saúde, febre amarela, malária, tuberculose, cólera, gripe suína, dengue, 

esquistossomose e leishmaniose, são exemplos que estão sendo notificadas em números 

expressivos no Brasil.

Também novas doenças também estão surgindo, sendo denominadas de emergentes, au-

mentando cada vez mais suas incidências. Conforme o Mistério da Saúde a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (Acquired Immunodeficiency Syndrome), conhecida mais por AIDS 

é um exemplo, onde só foi descoberta e definida na década de 80 nos Estados Unidos da 

América (EUA). É considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a 2º doença 

infecciosa que mais faz vítimas no mundo, logo atrás da tuberculose. Só que, ao contrário 

desta, a AIDS ainda não tem cura. Em 25 anos, este vírus já matou 25 milhões de pessoas e 

está presente em outros 40 milhões.

Desta forma, enfrentar os desafios de saúde pública é um grande desafio, pois requer a 

compreensão de um sistema cada vez mais complexo de organizações e das populações.

Segundo Ribeiro: 

A Saúde Pública abrange uma série de sub-áreas do conhecimento e da 

prática que lhe dão uma rica e importante diversidade. Entretanto, a ênfa-

se relativa dada às diferentes subáreas tem variado ao longo da história, 

dependendo do momento político e das questões de saúde mais relevan-

tes, em cada período e local geográfico. (RIBEIRO, 2004).
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Além disso, Rosen ressalta a inter-relação existente entre todas as subáreas envolvidas: 

Através da história humana, os principais problemas de saúde enfrentados 

pelos homens têm tido relação com a vida em comunidade, por exemplo, 

o controle de doenças transmissíveis, o controle e a melhoria do ambiente 

físico (saneamento), a provisão de água e alimentos em boa qualidade e 

em quantidade, a provisão de cuidados médicos, e o atendimento dos in-

capacitados e destituídos. A ênfase relativa colocada em cada um desses 

problemas tem variado de tempo a outro, mas eles estão todos inter-re-

lacionados, e deles se originou á saúde pública que conhecemos hoje 

(ROSEN, 1958).

A vida em comunidade está sendo um dos principais campos de preocupação quando 

se trata de transmissão de doenças. Assim, foi criada uma subárea dentro da saúde pública, 

denominada de Saúde Ambiental, que leva em conta a inter-relação entre saúde e o meio. 

Segundo definição estabelecida pela OMS: “Saúde Ambiental é o campo de atuação da saúde 

pública que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser 

humano, que podem exercer alguma influência sobre a sua saúde e o seu bem-estar” (BRASIL/

MS, 1999). 

Está área tem relação com o impacto que atividades humanas, direta ou indiretamente, 

afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, 

a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos am-

bientais - definição de impacto ambiental do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA). 

Sendo assim, para implantação de empreendimentos é necessária que haja avaliação desses 

impactos, detalhados no Estudo do Impacto Ambiental/Relatório do Impacto do Meio Ambien-

te (EIA/RIMA), exigido pelo Licenciamento Ambiental. 

É o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, 

que pode ser federal, estadual ou municipal, licencia a localização, instala-

ção, ampliação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras 

de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente polui-

doras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 

ambiental. (BRASIL, 1997).

No caso dos empreendimentos rodoviários federais, de responsabilidade do Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), após este estudo, é elaborado um Plano 

Básico Ambiental (PBA), documento que define ações e programas de gerenciamento das 

questões ambientais durante toda a implementação de cada empreendimento. A partir disso 

é contratada, via processo licitatório, empresas ou consórcios para executarem a Gestão Am-

biental dos mesmos. 

Nesse contexto, a STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. vem adquirindo, há aproxi-
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madamente oito anos uma vasta experiência em trabalhos na área de Gestão Ambiental em 

rodovias federais, possuindo uma equipe multidisciplinar, atuando em todos os campos ne-

cessários exigidos tanto no EIA/RIMA quanto no PBA.  Em relação aos trabalhos executados, 

estão às obras da BR-448/RS (Rodovia do Parque), da BR-230/422/PA (Transamazônica), da 

BR-285/RS/SC, da duplicação da BR-116/RS e da BR-116/392/RS. 

Na atuação da Gestão Ambiental das obras duplicação da BR-116/RS, trecho Guaíba a 

Pelotas, há um programa ambiental ligado à área da saúde, chamado de Programa de Saúde 

Pública (PSP), que tem por objetivo:

Desenvolver ações capazes de ampliar, melhorar e qualificar o atendimen-

to de saúde voltado para a população da área de influência da rodovia 

e dos trabalhadores das obras, estabelecendo, medidas que permitam o 

monitoramento e prevenção de doenças e que sejam capazes de evitar a 

sobrecarga que o empreendimento pode a vir causar na estrutura de saú-

de pública da região (DNIT, 2010). 

Desta maneira, existe uma equipe de profissionais da STE S.A., especificamente das áreas 

da saúde e da biologia, responsáveis em acompanhar as condições da saúde pública nos mu-

nicípios do entorno do empreendimento. 

Assim, este artigo tem como objetivo apresentar as experiências das atividades desenvol-

vidas por esta equipe e busca identificar os possíveis reflexos das obras de duplicação da BR-

116/RS, nas questões de saúde das comunidades lindeiras ao empreendimento, do trabalho 

em conjunto com os órgãos de saúde municipais e as ações com os trabalhadores das obras.

METODOLOGIA E RESULTADOS

Com a preocupação da possibilidade de importação de doenças endêmicas e do agrava-

mento de doenças existentes na região com a implantação do empreendimento, conforme o 

PBA, o PSP das obras de duplicação da BR-116/RS procura desenvolver ações de prevenção, 

orientação, acompanhamento e detecção de mudanças nos fatores condicionantes do am-

biente que interferem na saúde pública das comunidades e dos trabalhadores das obras. De 

acordo com a OMS, o conceito clássico de saúde pública define o termo como:

A arte e a ciência de prevenir doenças, prolongar a vida, possibilitar a 

saúde e a eficiência física e mental através do esforço organizado da 

comunidade. Isto envolve uma série de medidas adequadas para o de-

senvolvimento de uma estrutura social capaz de proporcionar a todos os 

indivíduos de uma sociedade a condição de saúde necessária. (OMS,1993).
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Além disso, há outros motivos para essa apreensão, como: o aumento no contingente po-

pulacional através de trabalhadores contratados para a execução das obras, estes que podem 

ser de outras cidades e até de outros estados brasileiros, e sem o devido acompanhamento, 

podem ocasionar mudanças na dinâmica de atendimento de saúde pública nas localidades. E 

em relação ao meio ambiente, pois é inevitável que ocorra a modificação da paisagem com 

a obra, principalmente na construção de aterros, viadutos, supressão de vegetação, entre ou-

tros. Com isso, podem contribuir na potencialização de doenças até então inexistentes ou até 

mesmo o surgimento de focos e surtos de doenças já controladas.

Desta forma, o PBA solicita que a equipe responsável acompanhe, durante todas as fases 

da obra, as áreas com possíveis condições de proliferação ou alteração da distribuição de 

vetores; desenvolva ações que proporcionem o conhecimento e a identificação de mudanças 

nos fatores condicionantes do ambiente, que interfiram na saúde pública em decorrência da 

implantação da duplicação; investigue a dinâmica da saúde pública na área de influência do 

empreendimento inclusive as mudanças socioambientais decorrentes que possam ter reflexo 

sobre a saúde; e por fim, execute atividades de educação em bem-estar junto à população do 

entorno e com os trabalhadores.   

Desse modo, foi elaborado o Plano de Ação do Programa, que contém palestras de sen-

sibilização, abordando hábitos e práticas para manutenção da boa saúde, a fim de garantir 

condições sanitárias e de higiene adequadas, assim como os cuidados relativos às Doenças 

Sexualmente Transmissíveis (DSTs), incluindo a AIDS e a hepatite B, alcoolismo, drogas e do-

enças transmitidas por animais silvestres.  

Vale ressaltar que as informações utilizadas neste artigo são resultados das atividades re-

alizadas no período de 2012 (ordem de início das obras) até junho de 2017, pois a execução 

da duplicação da rodovia ainda está em andamento. 

Para o reconhecimento da infraestrutura de atendimento à saúde nos 12 municípios inter-

ceptados pela obra, a equipe teve como base o Diagnóstico Socioeconômico apresentado no 

EIA, fonte do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) de 2008. 

Mas houve a necessidade de realizar uma atualização, pois muitas unidades de saúde des-

critas no documento não existiam mais ou outras foram criadas. A partir deste fator, foram 

feitas reuniões nas secretarias de saúde de cada cidade, realizadas no ano de 2012, e tendo 

como objetivo, identificar o número exato de redes de assistência à saúde. Resultando então, 

no mapeamento de 46 Unidades de Saúde que são atendidas prioritariamente pelo PSP, para 

assim cumprir as metas estabelecidas no PBA.

As atividades desenvolvidas nestas unidades de saúde incluem palestras, distribuição de 

material (Figura 1), boletins informativos e investigação de atendimento de saúde dos traba-

lhadores da duplicação nestes locais. 
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Figura 1: Entrega de material informativo nas 46 unidades de Saúde mapeadas

As palestras têm por objetivo proporcionar à comunidade e aos trabalhadores um novo olhar 

sobre os temas tratados, enfatizando a prevenção, os cuidados e ampliação da consciência de 

que a saúde, individual e coletiva, nas suas dimensões física e mental, está intrinsecamente 

relacionada à qualidade do meio ambiente. Assim, já foram proporcionadas 59 apresentações, 

abrangendo assuntos relacionados à gestão ambiental da BR-116/RS, acidentes com animais 

peçonhentos (Figura 2), queimadas, Aedes aegypti, resíduos sólidos, doenças de veiculação 

hídrica, acidentes de trânsito e controle às DSTs, totalizando 1.405 pessoas envolvidas.

Figura 2: Palestra sobre cuidados com animais peçonhentos para comunidade lindeira
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Foram feitas parcerias entre as secretarias de saúde (municipais e estadual) e o DNIT para 

disponibilizar material informativo sobre os programas e as políticas voltadas para a promoção 

da saúde e do meio ambiente. A equipe responsável pelo Programa utilizou como subsídio o 

calendário do Ministério da Saúde para desenvolver campanhas preventivas com a distribui-

ção dos folhetos e cartazes, ou seja, foi feita a investigação do tema e assim, planejado e bus-

cado o informativo em relação ao assunto. Dessa forma divulgaram-se sobre os problemas do 

tabagismo, doenças do coração, hipertensão, diabetes, câncer de mama e próstata, acidentes 

de trânsito, febre amarela, tuberculose, gripes em geral, acidentes com animais peçonhentos, 

DSTs, plantas tóxicas, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, entre outros. Foram 

também consideradas as epidemias e endemias que se espalharam neste período nas cidades, 

no estado e no país como: sarampo, dengue, tuberculose. 

Datas comemorativas foram celebradas nas Unidades de Saúdes em formato de eventos; 

estes festejados nos próprios locais ou em praças dos municípios. O PSP também participou 

destas ações, a convite dos profissionais das redes, oportunizando mais um contato com a 

comunidade do entorno da obra. Até junho de 2017, a equipe participou de 15 eventos, como: 

Dia do Coração, Outubro Rosa, Novembro Azul, entre outros.  

Para os colaboradores da obra há o controle de acidentes de trabalho e a realização de 

15 encontros nos Diálogos Diários de Segurança (DDS), desenvolvendo uma conversa sobre 

segurança, meio ambiente, saúde e qualidade de vida (Figura 3). No total, 470 trabalhadores 

foram contemplados.

Figura 3: Participação nos DDS dos colaboradores da obra
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Falando especificamente dos controles de acidentes, vale salientar que este foi elaborado 

exclusivamente pelo PSP, sendo considerado um elemento extra para ajudar a obter todos os 

registros de acidentes e/ou doenças envolvendo os trabalhadores das obras. O documento é 

disponibilizado e recolhido em todas as Unidades de Saúde mapeadas (Figura 4), com o obje-

tivo de verificar a situação de saúde dos mesmos, além de subsidiar a escolha dos tópicos a 

serem desenvolvidos nas outras atividades já citadas, considerando as ocorrências com maior 

número de registros. 

Figura 4: Entrega dos controles de acidentes de trabalho nas 46 Unidades de Saúde 
mapeadas

Até outubro de 2017 foram registradas 233 ocorrências e destas as principais foram: o 

mal-estar gerado no período do verão (aproximadamente 60%) e a falta de utilização dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) oferecidos pelas construtoras (20%). Os outros 

20% incluem doenças infecciosas (gripe) ou hereditárias (entre elas a hipertensão arterial e a 

diabetes).

No enfoque da Saúde Ambiental, a equipe do Programa organizou duas ações específicas 

para acompanhar as condições de saúde pública durante a duplicação da rodovia, e desta 

maneira, desenvolver atividades nas comunidades lindeiras diretamente afetadas, a fim de mi-

nimizar os impactos que podem ser gerados. Logo, foram criadas duas listas de verificações, 

nomeadas de “Checklist Aedes” (Figura 5) e o “Checklist dos Arroios” (Figura 6), usadas com 

instrumentos de controle, composto por um conjunto de condutas e itens que são conferidos.

Dengue, Zika e Chikungunya são enfermidades que estão gerando epidemia no Brasil ulti-

mamente, pois o surto dessas doenças vem aumentando e acontecendo em diversas regiões. 

Sabe-se que elas são transmitidas pelo mosquito que vive e se reproduz em focos de água 

parada, principalmente no período do verão. Além disso, nas cidades da duplicação há muitas 
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Figura 6: Checklist dos ArroiosFigura 5: Checklist Aedes

áreas úmidas e lavouras de arroz, o que pode agravar esta transmissão na região. Assim, por 

meio do “Checklist Aedes”, a equipe faz a vistoria ao longo de todo o trecho em obras, de am-

bos os lados da rodovia, identificando os possíveis focos desse vetor e reavaliando os pontos 

elencados nos períodos anteriores, adotando medidas permanentes a partir de ações preven-

tivas de eliminação dos criadouros evitando assim que o inseto se prolifere. Desde janeiro de 

2016 já foram feitas 42 vistorias, consistindo em 20 pontos verificados, onde 11 são locais que 

permanecem na mesma situação, 5 já foram eliminados e 4 novos pontos, estão com acúmulo 

de resíduos sólidos e/ou pneus na faixa de domínio. Nos pontos que apresentam os focos são 

feitas visitas domiciliares com exposições dialogadas e distribuição de material informativo 

sobre os cuidados e prevenções sobre o mosquito Aedes aegypti, com o objetivo sensibilizar 

a população para auxiliar na eliminação desses criadouros. 

De acordo com o PBA, no PSP deve-se verificar ainda a possibilidade de introdução da 

esquistossomose, da hepatite A e da leptospirose como outras doenças que podem ser trans-

mitidas pela contaminação hídrica. Portanto, é realizado o checklist dos 18 arroios intercepta-

dos pela Rodovia, observando cor, odor, presença de resíduos e presença de animais mortos 

nas águas e margens. Quando a equipe começou a verificação, 77% destes arroios vistoriados 

apresentaram locais com visível poluição, com potencial para proliferação de doenças, através 

de resíduos sólidos (sacolas plásticas, pneus, madeiras, garrafas plásticas, entre outros) dis-

postos inadequadamente, potencializando a transmissão de doenças. A análise desses resul-

tados produziu subsídio para esquematizar parcerias com as Secretarias de Saúde e do Meio 

Ambiente dos municípios que abrangem a duplicação, principalmente as cidades de Guaíba e 

Camaquã. Também foi necessário executar com a população do entorno do empreendimento, 

atividades de educação, sensibilização e orientação sobre o descarte correto dos resíduos 

sólidos, através de palestras, visitas domiciliares e distribuição de informativos. Após 13 visto-
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rias e quatro ações junto à comunidade, até presente momento, notou-se que somente 11% 

arroios continuam sendo pontos aparentes de desenvolvimento de doenças de vinculação 

hídrica. 

Estes dados adquiridos também são comparados através dos índices obtidos pelo Progra-

ma de Monitoramento da Qualidade da Água em relação à contaminação fecal utilizada pelo 

parâmetro Escherichia coli (E. coli), pois ele mostra se a água recebeu uma carga fecal, o que 

ocasiona a deterioração da qualidade microbiológica dessa e, por conseguinte, pode trazer 

riscos à saúde de quem consome tal água. Em relação a isso e segundo Resolução CONAMA 

nº 357/2005, dos 18 arroios verificados pelo PSP apenas 10% foram classificados como clas-

se 3 e 4, indicando que o abastecimento para consumo humano dessa porcentagem deverá 

acontecer somente após tratamento convencional ou avançado. A partir desses resultados, fo-

ram desenvolvidas palestras sobre doenças de veiculação hídrica para a comunidade lindeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para finalizar, destaca-se que o principal objetivo do PSP é executar procedimentos pre-

ventivos de controle das possíveis repercussões consideradas negativas do empreendimento 

sobre as condições de saúde, tanto para a comunidade lindeira quanto para trabalhadores 

da duplicação. Para Rouquayrol e Goldbaum (2003) “prevenção em saúde pública é a ação 

antecipada, tendo por objetivo interceptar ou anular a evolução de uma doença”.  Desta ma-

neira, pode-se compreender nitidamente as atividades que foram planejadas, desenvolvidas e 

descritas nesse artigo visam oferecer condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde de todos envolvidos na duplicação da rodovia.
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RESUMO

Não há dúvidas de que os estudos desenvolvidos no licenciamento ambiental de rodovias 

precisam ser qualificados. Utilizando o monitoramento da mortalidade de fauna por atropela-

mento como contexto, nosso propósito neste artigo foi o de tornar explícitos alguns discursos 

(mitos ou dogmas do nosso ponto de vista) recorrentemente propagados nos diferentes se-

tores envolvidos com o tema. Com isso, esperamos contribuir para que esses discursos sejam 

revistos e superados e, assim, possamos elevar o patamar dos estudos e das decisões de 

manejo, reduzindo os desperdícios e os riscos para a fauna e para os usuários das rodovias.

PALAVRAS-CHAVE

Ecologia de rodovias; Mortalidade de fauna; Licenciamento ambiental

ARTIGO DE OPINIÃO

Existem vários caminhos para qualificar o licenciamento ambiental no Brasil e isso aplica-se 

também para as rodovias em específico. Enquanto no Congresso Nacional, tanto no Senado 

como na Câmara, e no Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) tramitam Projetos de 

Emendas Constitucionais, Projetos de Leis e propostas de Resoluções que propõem a flexibili-

zação ou até mesmo a remoção de princípios e normas do arcabouço legal que organizam o 

licenciamento, existe outra via que trabalha pela qualificação dos procedimentos e argumen-

tos técnicos. Enquanto a primeira é predominantemente sustentada por argumentos frágeis 

ou até inexistentes, a segunda dá segurança científica e jurídica para a tomada de decisão, 

valorizando mais o planejamento do que a pressão política. 

Para qualificar tecnicamente o licenciamento é necessário o comprometimento dos vários 

setores envolvidos no processo: empreendedores, analistas e consultores ambientais, socie-

dade organizada e comunidade acadêmica. Porém, em cada um desses setores existe uma 

série de resistências que acabam comprometendo a qualidade do planejamento e a execução 

dos estudos de impacto ambiental. Essas resistências acabam por tornar o processo moroso 

e oneroso, alimentando o principal argumento dos que ora atacam esse instrumento funda-

mental da política ambiental do país.

Do nosso ponto de vista, boa parte das resistências às orientações ou demandas de quali-

ficação dos estudos são mitos ou dogmas que precisam ser, no mínimo, discutidos e revistos. 

Este é o nosso propósito neste texto, no qual iremos utilizar como contexto um dos impactos 

mais perceptíveis das rodovias: a mortalidade de vertebrados por colisões com veículos.
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Mito 1: Estradas matam pouco!

O julgamento de “pouco” ou “muito” sem dúvida depende do referencial. Se utilizarmos o 

tamanho populacional ou a capacidade de uma população animal de repor os indivíduos per-

didos, pouco podemos dizer no Brasil sobre o significado das mortes observadas. Isso porque 

raríssimas são as populações para as quais temos estimativas de tamanho. Infelizmente, até 

hoje, os Termos de Referência não exigem as estimativas populacionais, embora a obtenção 

dessas estimativas seja um aspecto importante e urgente dos estudos ambientais para avaliar 

qual é o real impacto dos atropelamentos sobre as populações das espécies vítimas dessas 

colisões. 

O referencial mais utilizado para definir se as estradas matam pouco ou muito é o número 

de carcaças encontradas nos monitoramentos realizados, mas esse resultado é uma subesti-

mativa da real mortalidade. Quando um estudo com dois anos de duração relata o registro de 

1.040 carcaças de répteis em 280 km de uma estrada no sul do país, isso equivale a aproxi-

madamente 1,9 indivíduos/km/ano, o que alguns poderiam julgar como pouco ou admissível. 

Esses números, no entanto, representam subestimativas, pois existem pelo menos dois erros 

recorrentes nos monitoramentos de fauna atropelada: a remoção das carcaças das estradas, 

tanto por carniceiros (Figura 1) quanto pelo próprio tráfego, tornando-as indisponíveis para 

o registro, e a não detecção de carcaças pelos observadores quando elas estão disponíveis. 

Pensem, por exemplo, na probabilidade de um observador em um carro a 50 km/h detectar 

uma serpente ou uma tartaruga comparados a um gambá ou uma capivara. Quando estes 

erros são considerados, ou seja, são incorporados a partir de observações ou experimentos, 

o número estimado de répteis mortos na referida rodovia passa a ser de 20.526 indivíduos 

ou 36,7 indivíduos/km/ano, quase 20 vezes o valor observado. Esse número certamente é 

mais convincente de que algo precisa ser feito. Antes de tudo, está mais do que na hora dos 

estudos obrigatoriamente reconhecerem estes erros de amostragem nas estimativas de mor-

talidade em rodovias, algo que já vem sendo feito nos licenciamentos do Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mas que precisa ser incorporado 

nos licenciamentos estaduais e municipais. 

Uma razão adicional, para alguns ainda erroneamente sustentarem esse mito é a não exi-

gência de adaptação dos métodos de amostragem, substituindo o monitoramento de carro 

pelo a pé, pelo menos em alguns trechos das rodovias previamente identificados como rele-

vantes para a conservação. Trata-se da única forma de tirar os anfíbios da invisibilidade. Nos 

poucos estudos em que isso foi feito, os anfíbios representaram mais de 90% das mortes. 

O que queremos questionar aqui é: em que medida a mortalidade observada nos estudos 

prévios (pré-pavimentação ou duplicação, por exemplo) ou no monitoramento refletem a mor-

talidade real de vertebrados em uma rodovia?
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Mito 2: O monitoramento de mortalidade é caro!

Qualificar os estudos, como exemplificado acima, não os torna mais caros. Em geral signifi-

ca usar o mesmo tamanho de equipe e o mesmo número de horas para fazer melhor. E fazer 

melhor é responder as perguntas que têm relevância para a tomada de decisão. No caso da 

mortalidade de fauna precisamos, no mínimo, saber quais e quantos animais morrem e onde 

as carcaças se concentram. Descrições robustas dos padrões de composição, abundância e 

distribuição espacial da mortalidade exigem melhor planejamento e não necessariamente 

mais esforço de campo. Perguntas adicionais importantes como “por que os animais morrem” 

ou “qual o efeito das fatalidades nas populações” (ver mito 1) encareceriam os estudos, mas 

os recursos poderiam ser realocados dos inventários de fauna do entorno das rodovias que, 

da forma como são planejados e executados, pouco contribuem para quantificar e monitorar 

os diferentes impactos das rodovias.

Adicionalmente, assim como na seção anterior, aqui também cabe o questionamento sobre 

qual o referencial para julgar quão oneroso é um estudo. Se usarmos o custo da obra como 

um todo, obviamente o custo do monitoramento da mortalidade é insignificante. Uma abor-

dagem complementar pode ser uma análise de custo-benefício. Atualmente ainda é comum 

a instalação de dezenas de estruturas de mitigação em locais definidos apenas com base na 

opinião de especialistas, geralmente a partir de uma interpretação visual de imagens de saté-

lite ou mapas, com o pressuposto de que áreas com aparente maior conectividade são áreas 

que concentrarão a mortalidade. Ainda que seja uma abordagem de precaução, aceitável em 

raras situações de impossibilidade de coleta de dados, há um elevado risco de várias dessas 

estruturas não cumprirem sua função e, portanto, representarem um desperdício de recursos 

ou, alternativamente, não serem suficientes para mitigarem a mortalidade da fauna e os danos 

para os usuários (Figura 2). Um estudo bem planejado de coleta de dados, envolvendo análi-

ses robustas de identificação de agregações de carcaças e/ou corredores, com a frequência 

de amostragem habitualmente exigida, custa o equivalente a 4 ou 5 passagens de fauna do 

Figura 1: A remoção das carcaças por 
carniceiros, como os urubus-de-cabeça-
vermelha, pode ser muito rápida, variando 
de horas a poucos dias. Em estradas de 
chão, com maior atividade destes animais 
em virtude do tráfego reduzido, essa pode 
ser uma importante razão para o registro 
relativamente raro de mortalidade
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tipo bueiro celular e certamente diminuirá as incertezas sobre a efetividade das estruturas 

a serem instaladas. Ou seja, o benefício de uma decisão mais qualificada claramente supera 

o custo de geração das informações que subsidiam essa decisão. 

Mito 3: A mitigação é cara!

A adoção de estruturas de mitigação como passagens de fauna associadas a cercas direcio-

nadoras tem a função de diminuir ou eliminar a interação da fauna com os veículos, diminuindo 

a mortalidade da fauna e reduzindo os riscos de agravos de saúde e danos econômicos dos 

usuários das rodovias. Com frequência, ouvem-se discursos de que essas estruturas são medidas 

caras, o que pode ser verdadeiro se forem mal planejadas como alertado acima. Entretanto, em 

geral, essa percepção é baseada em um entendimento limitado dos benefícios dessas medidas, 

sobretudo por não termos o hábito de estimarmos, por exemplo, as perdas ecológicas e eco-

nômicas evitadas com a diminuição das colisões de veículos com animais ao longo de toda a 

vida útil dessa infraestrutura. Reparos de danos nos veículos e nas vias, indenizações, custos de 

internação, mortes de usuários (cuja precificação é difícil de realizar ou até de admitir), custos 

indiretos de interdição de via, entre outros, raramente são computados. No único estudo brasilei-

ro que fez uma análise de custo-benefício dessa natureza (Huijser et al., 2013) ficou evidente na 

estrada testada, que a implantação das passagens de fauna, quando bem planejadas, instaladas 

e mantidas, é mais do que justificada economicamente.
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Figura 2: Pontes com vão estendido sobre cursos d’água (marca P vermelha), opção 
preferida dos especialistas na indicação de locais para passagens de fauna na ausência 
de dados, podem não ser suficientes para mitigar a mortalidade. As faixas vermelhas 
indicam duas Zonas Críticas de Fatalidades identificadas a partir de monitoramento de 
fauna atropelada e análise no software Siriema (Coelho et al., 2014)
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Mito 4: A fauna usa as passagens, portanto os impactos estão mitigados! 

É comum os relatórios de monitoramentos virem recheados de imagens de animais utili-

zando as estruturas de mitigação (Figura 3) acompanhados da conclusão de que as passagens 

foram efetivas. Ainda que o uso pela fauna seja uma informação alentadora e importante, é 

imprescindível que a variável amostrada nos monitoramentos da efetividade das passagens de 

fauna reflita o objetivo para o qual tenham sido implantadas. Se o objetivo primário era reduzir 

a mortalidade, é a mortalidade antes e depois da sua implantação que deve ser comparada 

(com o cuidado de levar em conta os erros de detecção e remoção de carcaças que podem 

mudar entre essas duas fases). Se o objetivo era recuperar as populações do entorno, é o 

tamanho da população-alvo antes e depois da sua implantação que deve ser comparada. Se 

o objetivo era recuperar ou manter a conectividade entre populações no entorno da rodovia, 

é a conectividade antes e depois da sua implantação que deve ser comparada. Obviamente 

cada um desses estudos tem benefícios, desafios e custos distintos que não cabem discutir 

aqui. O que importa é destacar que os objetivos da mitigação precisam ser explicitamente 

reconhecidos para que sejam adequadamente avaliados. Do contrário, estamos desperdiçando 

recursos e vidas de animais e de usuários de rodovias.

Mito 5: Não é possível mudar o sistema e superar as suas limitações!

Com frequência o discurso é: as coisas acontecem dessa maneira porque o sistema é assim 

e é muito difícil ou demorado, para não dizer impossível, mudá-lo. Mas quem é o sistema? 

A primeira coisa a ser feita é reconhecermos que o sistema também somos nós: sociedade 

organizada, analistas, consultores, empreendedores e comunidade acadêmica. Com frequ-

ência também ocorre a interferência de políticos, eventualmente com interesses legítimos 

(quando explícitos), raramente com argumentos que se sustentam e frequentemente levando 

à judicialização e insegurança (administrativa, jurídica, econômica e ambiental) na condução 

do processo de licenciamento. Para diminuir a importância do setor político, ou melhor, das 

Figura 3: Um tamanduá-mirim inspecionan-
do uma passagem de fauna. Por razões di-
versas os animais exploram e atravessam 
passagens de fauna, contudo o registro des-
sa atividade pelas armadilhas fotográficas 
não atesta (nem invalida) a efetividade das 
passagens para a redução da mortalidade 
de fauna nas estradas. Só avaliando a mor-
talidade de fauna em trechos da estrada 
que receberam as estruturas e em trechos 
controle, de preferência antes e depois da 
sua instalação, temos fortes evidências de 
que as passagens foram a causa de redução 
da mortalidadeC
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decisões meramente políticas (que são predominantemente ruins quando não sustentadas por 

dados) é preciso que os técnicos dos diferentes setores acima elencados superem diferenças 

e pré-conceitos e valorizem e amplifiquem as suas convergências. Ao invés de só ficarmos 

disputando e questionando o que e como fazer melhor em discussões setorizadas, podemos 

e devemos investir em workshops e outros mecanismos de cooperação (Teixeira et al. 2016). 

Recentemente, finalizamos um ciclo de workshops no qual reunimos técnicos do Departa-

mento Autônomo de Estradas e Rodagens (DAER-RS), IBAMA-RS, Fundação Estadual de Prote-

ção Ambiental Luiz Roessler (FEPAM), Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMA-RS), Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias (NERF-UFRGS) e algumas empresas 

de consultoria. Após dois anos de discussões, um protocolo com recomendações para a exe-

cução de monitoramentos de fauna atropelada em rodovias foi finalizado e subsidiará a nova 

Instrução Normativa (IN) que substituirá a IN 13/13 em elaboração pelo IBAMA-DF. Com a 

adoção de alguns princípios como discussões com foco em produto, com agenda e pauta pre-

viamente acordadas, com reuniões circulando pelas sedes das diferentes instituições envolvi-

das e reunindo poucos técnicos, mas todos com experiência e poder de decisão, superamos 

ou acomodamos nossas divergências e produzimos algo que dará qualidade e efetividade às 

decisões tomadas para diminuir um dos impactos das rodovias. Nossa expectativa é reproduzir 

essa abordagem para qualificar a predição e planejamento da mitigação dos outros impactos 

de rodovias e de outras infraestruturas lineares como ferrovias e linhas de transmissão. Como 

parceiros, estamos mudando o sistema!
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