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Editorial
Desde 1973 a STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A. atua em engenharia consultiva pelo
Brasil, reunindo assim conhecimento, experiências e saberes. A partir dos anos 2000, com a contratação da empresa para desenvolver os Estudos 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 criado o embrião do setor de Meio Ambiente da STE S.A..
Hoje esse setor da empresa conta com uma equipe multidisciplinar formada por mais de 100 profissionais que atuam nos mais diversos contratos da área da gestão socioambiental.
A vontade de ir além e de compartilhar o aprendizado adquirido nas rotinas de trabalho, no dia
a dia de cada colaborador fez com que, em junho de 2016, surgisse a Área Aberta – Gestão Ambiental em Revista.
Essa segunda edição da publicação eletrônica, lançada no dia 09 de novembro, traz artigos sobre as ações da equipe de gestão ambiental das obras de duplicação da BR-116/392/RS, da implantação da BR-448/RS e da duplicação da BR-116/RS. A revista abrange assuntos relativos à Comunicação Social, Educação Ambiental, Flora, Gestão Ambiental, Recursos Hídricos e Trabalho Socioambiental.
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.

Engenheiro Adriano Peixoto Panazzolo
Coordenador de Meio Ambiente da STE S.A.
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Um cuidado ambiental – o case da
Gestão Ambiental da BR-448/RS
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RESUMO
Os milhares de usuários da BR-116 na região metropolitana de Porto Alegre enfrentavam
diariamente os congestionamentos e por vezes envolviam-se em acidentes que acarretavam
em prejuízos. A solução foi a construção da BR-448/RS, a Rodovia do Parque. Em atendimento
à legislação ambiental e a fim de minimizar os possíveis impactos ambientais durante a construção do empreendimento, foi implementada a Gestão Ambiental da BR-448/RS, pela STE –
Serviços Técnicos de Engenharia S.A., contratada via licitação pelo Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes (DNIT). Com uma equipe multidisciplinar supervisionou, executou
e/ou gerenciou Programas Socioambientais, em mais de cinco anos de atuação. Esse relato
demonstra as principais ações e medidas, chamadas de Inovações da Gestão Ambiental da
BR-448/RS.

PALAVRAS-CHAVE
Gestão Ambiental; Inovações; Programas Socioambientais; Rodovia do Parque; BR-448

INTRODUÇÃO
A BR-448/RS foi uma importante obra rodoviária realizada pelo DNIT, que contribuiu para
desafogar o trânsito na BR-116, na região Metropolitana de Porto Alegre. O empreendimento
interliga os municípios de Sapucaia do Sul, Esteio, Canoas e Porto Alegre.
Para atender a legislação ambiental e minimizar os possíveis impactos ambientais durante
a construção a Gestão Ambiental da BR-448/RS, em seu escopo de trabalho previsto no Plano Básico Ambiental (PBA), a empresa supervisionou, executou e/ou gerenciou 22 Programas
Socioambientais. Foram ações e atividades que envolveram o cuidado ambiental como um
todo. Destaca-se o encapsulamento dos resíduos sólidos, o banco de sementes, o trabalho
socioambiental com famílias que foram reassentadas, a criação do Infoambiente, o estudo
para determinação da redução das emissões de CO2, o projeto de implantação de ciclovia e
as exposições itinerantes.

A RODOVIA E A GESTÃO AMBIENTAL
A BR-448/RS está numa região do Bioma Pampa e próxima ao Parque Estadual Delta do
Jacuí e Área de Preservação Ambiental (APA) Delta do Jacuí, importante Unidade de Conservação (uma das origens do apelido Rodovia do Parque), o que também exigiu uma série de
medidas desde o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) até a fase de operação da rodovia.
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Figura 1: Vista aérea da BR-448/RS
(Canoas/RS)

Figura 2: Ponte
(Canoas/RS)

estaiada

da

BR-448/RS

Houve cuidados com os recursos hídricos, o ar, o solo, a fauna, a flora e com as pessoas,
onde existiam ações com os trabalhadores do empreendimento e para as comunidades do
entorno, envolvidas direta e indiretamente pela obra.
A Gestão Ambiental da BR-448/RS possuía uma equipe multidisciplinar que ao longo de
mais de cinco anos executou várias atividades dentro dos Programas Socioambientais.
Gerir as ações que envolvam o meio ambiente durante a construção foi desafiador e ampliou o olhar para situações ímpares e que instigaram a busca por novas soluções e inovações.
Discussões, encontros, inter-relacionamento entre a prática e o saber científico demonstraram
que estes “ingredientes” somados formaram uma boa receita.
O dia a dia da Rodovia do Parque era acompanhado por esses profissionais e os resultados
foram sendo demonstrados ao longo da atuação.
Essas ações e medidas estabeleceram um diferencial, as chamadas “Inovações da Gestão Ambiental da BR-448/RS”, onde neste artigo serão apresentadas na sequência.

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE ENCAPSULAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
A construção da BR-448/RS, no trecho localizado no município de Canoas/RS, interceptou
uma ocupação conhecida como Vila do Dique. A comunidade era constituída por famílias que
viviam (alguns há mais de 40 anos) em situação de vulnerabilidade social, utilizando como
principal meio de subsistência a coleta de RSU para a separação e venda do material reciclável.
Já os rejeitos no processo de segregação eram depositados diretamente no entorno das
moradias, atingindo as margens dos corpos hídricos e, em alguns pontos, o Parque Estadual
Delta do Jacuí. Como consequência, formou-se um cenário de extrema degradação ambiental, resultando na formação de vários focos de poluição a céu aberto. Com o reassentamento
dessas famílias, foi necessário estudar alternativas para remediar as áreas impactadas pela
disposição inadequada de cerca de 46 mil toneladas de RSU.
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Assim, após a análise de diferentes possibilidades, o DNIT apresentou ao órgão ambiental
– Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) – um projeto
elaborado pela equipe da Gestão Ambiental da BR-448/RS para a disposição final desse material denominado de Encapsulamento dos Resíduos Classe II-A (STE, 2012), no qual foram
projetadas três células de confinamento dos resíduos, incorporadas às bermas de equilíbrio
da rodovia. O projeto consistiu em uma alternativa pioneira no segmento de obras rodoviárias e foi aprovado pelo referido órgão, culminando na emissão da Autorização Geral (AG)
nº 392/2012 (FEPAM, 2012) e renovada pela AG nº 342/2013 (FEPAM, 2013).
As células serviram para a destinação correta dos RSU, eliminando focos e vetores de doenças,
melhorou as condições ambientais, além de recuperar os passivos ambientais do empreendimento.

Figura 3: RSU na Vila do Dique
(Canoas/RS)

Figura 4: Célula
(Canoas/RS)

de

RSU

Figura 5: Antes/depois do
encapsulamento dos RSU
(Canoas/RS)

CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES
O impacto das transformações humanas sobre os ambientes naturais, quando planejado,
podem resultar em exemplos a serem seguidos. Na BR-448/RS, o que seria considerado uma
dificuldade na recuperação ambiental tornou-se uma solução, por meio do tratamento de uma
área degradada com acúmulo de resíduos florestais, revertendo-a em um banco de sementes.
A iniciativa foi implementada pela equipe de Supervisão Ambiental em parceria com a Supervisão de Obras do Lote 1 (Consórcio Sultepa, Toniolo Busnello).
A modificação da área com resíduo florestal localiza-se no km 8+200, na cidade de Canoas/RS e trouxe como resultados práticos: o aproveitamento do resíduo florestal; a recuperação de áreas degradadas; a proteção da passagem de fauna do km 8+340 (Canoas/RS); e
utilização de vegetação no projeto paisagístico da rodovia.

Figura 6: Resíduos florestais
(Canoas/RS)

Figura 7: Área do Banco de
Sementes (Canoas/RS)

Figura 8: Antes e depois, Banco
de Sementes (Canoas/RS)
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TRABALHO SOCIAL NO REASSENTAMENTO DAS
FAMÍLIAS
Outro desafio para a equipe da Gestão Ambiental da BR-448/RS foi o trabalho social com
as 599 famílias que habitavam a Vila do Dique de Canoas/RS e que precisaram ser reassentadas em função da construção da rodovia. Um processo considerado emblemático pelo número
de pessoas abrangidas em uma mesma comunidade e pelo envolvimento direto da equipe nas
ações desenvolvidas, demonstrando que reassentar foi muito além da retirada de famílias da
área beneficiada pela rodovia e instalação em um novo local. Para uma efetiva melhoria na
qualidade de vida da população realizou-se o acompanhamento e a comunicação permanente com as pessoas. A presença constante da equipe na comunidade, a realização de ações
comunitárias, o empoderamento de novas lideranças, o respeito às instituições e lideranças
locais e a comunicação de forma transparente, direta e objetiva garantiram o sucesso de toda
a realocação involuntária.
Parte da comunidade foi primeiramente reassentada na Vila de Passagem (local provisório
de moradia, enquanto as construções definitivas estavam sendo finalizadas), onde diariamente
adultos e crianças eram envolvidos em atividades de educação ambiental e convívio social
para a mudança de hábitos e o preparo para a nova morada. Oficinas de artesanato, formação de cooperativa de reciclagem, hora do conto, batalhão ambiental e brinquedoteca faziam
parte do cotidiano da população. Em um segundo momento essas famílias foram realocadas
para as novas casas e apartamentos.
A experiência foi contada no livro Um Novo Caminho, Uma Nova Vida – Programa de
Reassentamento Populacional da Rodovia do Parque - BR-448/RS, em 2013 e em uma versão infantil em 2014. Ambos lançados na feira do Livro de Porto Alegre dos mesmos anos
de suas edições.

Figura 9: Equipe na Vila do
Dique (Canoas/RS)

Figura 10: Equipe na Vila de
Passagem (Canoas/RS)

Figura 11: Família na moradia
definitiva (Canoas/RS)

CRIAÇÃO DO INFOAMBIENTE
O Infoambiente é um sistema de dados pioneiro, um gerenciador georreferenciado que disponibiliza via web, documentos e informações para o acompanhamento das ações da Gestão
Ambiental, além de outras aplicações, como obras de engenharia e infraestrutura.
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Entre as características da ferramenta está a utilização de software livre, a integração com
bases de dados externas (como por exemplo: banco de dados, figuras, documentos e Google
Maps), a possibilidade de acesso simultâneo de usuários em diferentes locais e o armazenamento, manipulação e consulta de diversas informações geográficas multidisciplinares.
O Infoambiente permite diferentes níveis de acesso, contemplando usuários, desde o
contratante até a comunidade envolvida com a execução do empreendimento. É uma ferramenta de interação e inclusão social. No caso da BR-448/RS estão contidos todos os
Programas Socioambientais, relatórios, Figuras, licenças ambientais, boletins, registro de
atividades, atas de reuniões, a localização e detalhes do projeto de engenharia e demais
dados coletados pela equipe ao longo do período da Gestão Ambiental do empreendimento.
Confeccionou-se um banco de dados atualizado da região com informações relacionadas à
Gestão Ambiental e às obras.
Pode-se dizer que é um instrumento amigável e flexível, formado por módulos específicos, integrados de maneira que possibilitem uma visualização rápida, permitindo o download de diversos arquivos. Mais informações: http://infoambiente.stesa.com.br/.

Figura 12: Detalhe da interface do Infoambiente
REVISTA ÁREA / ABERTA
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ESTUDO PARA A DETERMINAÇÃO DA REDUÇÃO DAS
EMISSÕES DE CO2 COM A IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA BALANÇO DE CARBONO
O foco do estudo realizado foi a quantificação da redução das emissões de dióxido de
carbono (CO2) em função da construção da rodovia. Tendo como base as informações do
Estudo de Tráfego do projeto de engenharia da BR-448/RS e artigos científicos relacionados
ao tema, foi possível calcular a redução das emissões de CO2 em virtude da diminuição do
trânsito lento e dos engarrafamentos na BR-116, comuns antes da implantação da Rodovia do
Parque. Contemplando os dois cenários em estudo (com e sem a construção) foram quantificadas as emissões individuais dos veículos (automóvel, ônibus, caminhão médio, pesado ou
ultrapesado), tipo de combustível fóssil utilizado por estes (diesel, gasolina, etanol ou GNV) e
a distância da viagem para cada um dos sete segmentos rodoviários de influência, composto
pelas BR-116 e BR-386.
Como resultados estão a proposição e aplicação da metodologia com potencial para replicação em empreendimentos similares, inclusive na fase de estudos e projetos; quantificação
da redução das emissões, calculada em 11,13 milhões de toneladas de CO2 durante 20 anos
(vida útil da rodovia).

Figura 13: BR-116 antes da
construção da BR-448/RS
(Canoas/RS)

Figura 14: BR-116 após a
construção da BR-448/RS
(Canoas/RS)

Figura 15: BR-448/RS
(Canoas/RS)

PROJETO DE CICLOVIA
Tendo em vista que as ocupações lindeiras à BR-448/RS são caracterizadas por populações de baixa renda e o serviço de transporte coletivo é por vezes insuficiente, precário
e/ou demasiadamente oneroso, disponibilizar infraestrutura qualificada de circulação para
pessoas nestas condições é uma questão de responsabilidade social. O potencial paisagístico da margem leste da rodovia traz a possibilidade da utilização da ciclovia como equipamento público de deslocamento, lazer e recreação. Seu traçado, em diversos trechos,
constitui também um limite físico visível da faixa de domínio, inibindo a ocupação por construções irregulares, manutenção dos equipamentos da rodovia e da preservação das áreas
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de proteção permanente existentes na região.
A ciclovia contribui ainda para a diminuição da emissão de poluentes. Os modais não
motorizados, por definição, têm foco em viagens de pequena e média distância. Portanto,
o projeto da ciclovia não visa suplantar viagens que normalmente seriam feitas através da
rodovia, mas sim diminuir a escolha por transporte motorizado, coletivo ou particular, em
viagens que seriam realizadas nas áreas próximas, dentro dos municípios, ou, até mesmo,
em viagens de média distância entre municípios vizinhos.

Figura 16: Projeto de Ciclovia

EXPOSIÇÃO - QUE ÁRVORE VOCÊ QUER PARA
O FUTURO? NÃO FAÇA DO LIXO A SEMENTE
A problemática do acúmulo de lixo às margens das estradas é um problema ambiental com
inúmeros desdobramentos que impactam de forma direta e indireta a sociedade. Durante a
construção da BR-448/RS detectou-se que às margens das BR-116, BR-386 e BR-290 (rodovias próximas ao empreendimento) eram jogados restos de comida, papéis, sacos plásticos,
embalagens de alimentos consumidos no interior dos carros, além de baganas de cigarros,
entre outros. Com o objetivo de ampliar o trabalho de sensibilização ambiental com as comunidades do entorno do empreendimento, foi criada a Exposição “Que árvore você quer para o
futuro? Não faça do lixo a semente”.
A atividade chamou a atenção para a preservação do meio e às questões ambientais desenvolvidas pela equipe da Gestão Ambiental da BR-448/RS. Através da fotografia pode-se
mostrar os locais de descarte irregular dos RSU e confeccionou-se quatro árvores de ferro
reciclado e recobertas com esse material recolhido. As instalações foram desenvolvidas por
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artistas plásticos (que já foram garis) e com a participação dos recicladores da Vila do Dique
de Canoas/RS. Foi uma mescla de arte, lixo e fotografia, que propôs uma reflexão sobre a irresponsabilidade do ser humano sobre tudo o que se descarta na natureza. A Exposição teve
um número estimado de quatro milhões de visitantes e esteve em 49 locais, de 10 cidades
em três estados brasileiros entre outubro de 2011 a agosto de 2015.

Figura 17: Exposição Que árvore você quer para o futuro? Não faça do lixo a semente na Estação
Mercado da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. (Trensurb) em abril de 2012 (Porto
Alegre/RS)

EXPOSIÇÃO - ENDEREÇAR
A mostra denominada “Endereçar” teve como principal objetivo divulgar o processo de
conquista de qualidade de vida e de transformação social das famílias, moradoras da Vila do
Dique em Canoas/RS, reassentadas em função da construção da BR-448/RS. Das instalações
precárias na vila, às mudanças no processo provisório na Vila de Passagem e o ganho de esperança pela conquista da casa nova (moradias definitivas).
O projeto consistiu numa exposição fotográfica itinerante composta por imagens e textos
sobre o processo que culmina com o exercício pleno da cidadania adquirido com o sonho
da casa própria (reassentamento) e a possibilidade do endereço - antes uma realidade muito
distante já que a comunidade residia em área pública e de risco.
Durante o período da itinerância, a Endereçar esteve em 22 locais, seis cidades de dois
estados do Brasil, com público estimado em um milhão de visitantes entre junho de 2013 a
agosto de 2015.
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Figura 18: Exposição Endereçar no Aeroporto Internacional Salgado Filho em julho de 2013 (Porto
Alegre/RS)

PREMIAÇÕES RECEBIDAS
•

Menção Honrosa na Feira de negócios e tecnologia em resíduos, águas e efluentes (FIEMA

Brasil), no evento do Salão de Arte Ambiental, 2012;
•

TOP de Marketing - Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (AD-

VB/RS), na categoria Sustentabilidade, 2012;
•

Prática EDUCARES de Referência em Educação Ambiental e Comunicação Social em

Resíduos Sólidos, 2014;
•

Fornecedor Consciente do Instituto de Desenvolvimento do Fornecedor (IDF-RS), na

Categoria Responsabilidade Social, 2014;
•

Menção Honrosa em Fotojornalismo no 1º Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo

Ambiental, 2014;
•

TOP Cidadania - Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS), 2014;

•

Finalista no Prêmio Ser Humano Oswaldo Checchia, ABRH-Brasil, 2015.

Figura 19: Premiações recebidas pela
Gestão Ambiental da BR-448/RS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Gestão Ambiental da Rodovia do Parque assumiu o pioneirismo, onde as soluções ocorreram através do uso de tecnologias ou métodos mais adequados ao meio ambiente. Os
desafios encontrados foram, paulatinamente, sendo solucionados, reunindo experiências e
saberes dos profissionais de várias áreas do conhecimento. Deve-se estar atento ao conjugar
progresso e sustentabilidade.
Chegou-se ao final dessa etapa da Gestão Ambiental da BR-448/RS com um somatório
de conquistas e reconhecimentos. O “saber-fazer” foi a grande herança para a equipe que
trabalhou nesse processo de cuidado ambiental numa construção de rodovia. E individualmente, cada pessoa levará para sua vida muitas histórias e aprendizado.
Gestão Ambiental da BR-448/RS – Um Novo Caminho, Uma Nova Vida.

Figura 20: Pôr do sol na ponte estaiada da BR-448/RS (Porto Alegre/RS)
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Da multi à interdisciplinaridade: os
desafios do trabalho socioambiental
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RESUMO
Este artigo apresenta reflexões sobre o Trabalho Socioambiental (TSA) realizado por profissionais multidisciplinares das áreas da pedagogia, psicologia, sociologia e terapia ocupacional,
da STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A., uma empresa de engenharia consultiva. Objetiva analisar o valor que o trabalho, quando baseado nos pressupostos da interdisciplinaridade,
agrega ao principal objetivo do TSA: sensibilizar os atores envolvidos diante de empreendimentos de infraestrutura, bem como os benefícios que os mesmos oportunizarão, como a
preservação ambiental e as relações disso com o ato de viver o social humano.

PALAVRAS-CHAVE
Trabalho Socioambiental; Afeto; Cartografia; Sensibilidade; Interdisciplinaridade

INTRODUÇÃO
A questão ambiental vem assumindo um novo e importante lugar no cenário dos empreendimentos de infraestrutura, o que torna possível a busca por melhorias na qualidade de vida
através de uma relação mais igualitária entre homem, sociedade e meio ambiente. A fim de
dar conta das demandas sociais existentes, e regulado pelo Ministério das Cidades, a realização do Trabalho Socioambiental (TSA) é obrigatória em muitas dessas intervenções. Conforme
Nascimento (2008, p. 18), o TSA está relacionado aos “valores fundamentais da vida em sociedade, como os direitos humanos, dos empregados e de grupos de interesse, a proteção do
meio ambiente, a relação com as associações representativas da comunidade, entre outros”,
ou seja, é toda relação de cuidado e preservação que existe entre sociedade e meio ambiente.
Exercido por uma equipe técnica responsável pelo seu planejamento, execução e avaliação
das ações, esta deve ser multidisciplinar, conforme solicitação do mesmo órgão regulador.
Seguindo estes pressupostos, o TSA que será aqui referenciado contempla profissionais das
áreas da pedagogia, da psicologia, da sociologia e da terapia ocupacional.
Mais abrangente que o conhecimento disciplinar, porém, menos amplo do que o inter, a
multidisciplinaridade pode ser considerada como um momento de aglutinação de saberes sobre um mesmo tema. Assim, “multidisciplinaridade corresponde a busca de integração de conhecimentos por meio do estudo de um objeto de uma mesma e única disciplina ou por várias
delas ao mesmo tempo” (BICALHO & OLIVEIRA, 2011, p. 7), ou seja, ela pode ser construída
através do olhar de uma ou de várias áreas, porém, sem a necessidade da construção de um
saber coletivo. Ela “ultrapassa as disciplinas, mas sua finalidade continua inscrita na estrutura
da pesquisa disciplinar” (NICOLESCU, 2000. p.14 apud BICALHO & OLIVEIRA, 2011, p. 7).
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Mas, seria o TSA uma possibilidade de agir interdisciplinarmente? Um campo viável para a
interferência dos afetos e dos perfis dos profissionais? Como significar o TSA enquanto uma
potencialidade que acontece no encontro, ou seja, que não está definida a priori? É através
de tais questionamentos que a escrita irá se delinear.
O tema surge a partir da vivência dos pesquisadores – os profissionais que atuam no TSA
e autores do presente escrito –, os quais trabalham na STE – Serviços Técnicos de Engenharia S.A., uma empresa de engenharia consultiva que desenvolve atividades em toda a sua
amplitude. Preocupada com os impactos ambientais que as obras podem causar, a mesma
contempla o TSA, uma equipe formada pelas áreas de humanas e da saúde. Esses, buscando
em meio a um trabalho que por vezes é “concreto” demais, uma saída para os afetos gerados
no cotidiano das ações.
Diante do exposto, este artigo visa refletir, a partir da experiência desse grupo, a importância da interdisciplinaridade para a execução do TSA, compreendendo que os mesmos possuem
habilidades e técnicas distintas – multidisciplinariedade – e que, quando trabalhadas segundo
os preceitos interdisciplinares, tornam-se complementares.

METODOLOGIA
Tendo como intuito refletir sobre a atuação profissional, o presente artigo, antes de ser
uma revisão bibliográfica, baseia-se em uma perspectiva de análise qualitativa, que leva em
conta questões muito particulares. Para Minayo, a pesquisa ou estudo qualitativo incorpora
o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes,
o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização
de variáveis (2001, p. 14).

Busca-se, assim, a realização de uma escrita potente, ou seja, que produza novos sentidos
uma vez que envolve não somente as indagações, mas a sensibilidade dos pesquisadores. Potencializar uma escrita significa que não utiliza-se somente a análise dos fatos, mas também
os afetos tornam-se uma importante matéria de constituição.
O afeto, compreendido conforme a conceituação do filósofo Spinoza, constitui um sentimento ou uma mudança que acontece no corpo. “Por afetos, entendo as afecções do corpo
pelas quais a potência de agir desse mesmo corpo é aumentada ou diminuída, favorecida ou
impedida” (DELEUZE, 2002, p. 56). Desta forma, entende-se que a maneira como somos afetados pode aumentar ou diminuir nossa vontade de agir.
A partir da inclusão dos afetos dos pesquisadores na construção desse escrito, certificase que a resposta ao problema não será descoberta, mas esboçada, o que nasce do exercício
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de conservar a sensibilidade como fonte principal para a execução de um trabalho concreto
e objetivo. Para tal, será utilizado o método cartográfico, entendido aqui como ferramenta
para execução do TSA, o qual atravessa a postura profissional dos pesquisadores e mantém a
sensibilidade aguçada no olhar, na escuta e nos questionamentos.
Compreendida através da psicanalista Rolnik (2006, p. 65), “a prática de um cartógrafo diz
respeito, fundamentalmente, às estratégias das formações do desejo no campo social”. Desta
forma, o método cartográfico possibilita utilizar a sensibilidade dos pesquisadores enquanto
ferramenta para conexão com o objeto a ser analisado: a relevância da interdisciplinaridade
para o TSA.

ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR NO TSA
Conjecturando o método cartográfico enquanto forma e postura para habitar o campo –
entendido como o cenário em que o TSA propriamente dito acontece, na rua – é possível
garantir certa sensibilidade do profissional para o contato com as comunidades.
A sensibilidade durante o trabalho em campo envolve o contato que é possível estabelecer
entre a atuação objetiva realizada e as sensações ou afetos: “Sensação é a informação que
os sentidos recebem do mundo exterior ao corpo” (TIBURI, 2005, texto digital). Dar vazão às
impressões baseia-se num trabalho de atenção aos sentidos e aos sentimentos, o que diz respeito ao modo como se olha, se ouve, se pensa e se experimenta em contato com o trabalho.
Para a autora, a sensibilidade é a principal via de acesso ao mundo externo, forma através da
qual se estabelece nossa relação com o meio. “É o modo como olhamos para as coisas, como
ouvimos, mas também como as pensamos” (TIBURI, 2005, texto digital).
O que melhor resume a relevância da sensibilidade para o TSA é que ela oportuniza a capacidade de ter atenção às sutilezas, a forma como se disponibiliza a aquilo que é desconhecido.
O uso da razão, a produção do pensamento, depende desse gesto inicial
de disposição, que envolve silêncio, a boa passividade e a escuta. O esforço de cada um, de todos os seres que sentem e usam a razão, deve ser
o de reunir, estabelecer pontes, reintegrar as capacidades (TIBURI, 2005,
texto digital).

De maneira prática, a execução do TSA presume uma postura profissional que transite com
tranquilidade pelas diversas áreas de atuação envolvidas em um empreendimento, diferentes
saberes e múltiplas realidades. Toda a relação do campo interdisciplinar com este trabalho
depende deste esforço de integração do que está separado, o que significa que o empenho
em entender os diferentes saberes e conhecimentos envolvidos reverbera em uma comunicação mais plena e empática para com aqueles pelos quais este trabalho existe: a comunidade.
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O ato de sensibilizar uma população diante de um empreendimento dá-se pela via afetiva.
O Socioambiental atua não enquanto equipe que apenas transmite informações a uma comunidade sobre a especificidade de uma obra, mas a sensibiliza sobre questões como a saúde
pública, o meio ambiente e a relevância disso para o bem-estar de sua família e da coletividade em seu entorno. Os profissionais do TSA produzem, assim, uma aproximação entre a intervenção de infraestrutura e a vida dos sujeitos, tornando-os participantes ativos, empoderados.
No contexto de obras de engenharia é possível perceber que a multidisciplinaridade ainda
é a prática mais vigente e, não raro, essa visão acarreta em empreendimentos que, ainda que
funcionais, não satisfazem as necessidades do público a que se destinam. Assim, de acordo
com o pensamento de que uma área do conhecimento isolada não daria conta da complexidade da atividade, a escolha pela atuação interdisciplinar ocorreu pela afinidade dos profissionais da equipe do TSA com a linha de intervenção.
A interdisciplinaridade é um paradigma do conhecimento que vem ganhando espaço nos
diversos meios de atuação. Com o propósito de superar a visão reducionista do sujeito, definese interdisciplinaridade também como uma questão de atitude: “É uma relação de reciprocidade, de mutualidade, que pressupõe uma atitude diferente a ser assumida diante do problema
do conhecimento, ou seja, é a substituição de uma concepção fragmentária para unitária do
ser humano” (VILELA, 2003, p. 527).
Garante-se a interdisciplinaridade na execução do trabalho uma vez que o contato com
a comunidade não ocorre através da especificidade de um profissional, mas sim de alguém
disposto a informar, escutar e problematizar; ferramentas capazes de empoderar os sujeitos
diante da execução de obras que, inicialmente, não lhes faz sentido ou não possui aparente
relação com a sua realidade.
Para que se efetive o trabalho interdisciplinar, a primeira condição é o desenvolvimento da
sensibilidade. Como garante Vilela (2003) esta não se ensina nem se aprende, apenas se vive
e exerce. Ainda, segundo o mesmo autor, a interdisciplinaridade é a
interação existente entre duas ou mais disciplinas, em contexto de estudo
de âmbito mais coletivo, no qual cada uma das disciplinas em contato é,
por sua vez, modificada e passa a depender claramente uma(s) da(s) outra(s). Resulta em enriquecimento recíproco e na transformação de suas
metodologias de pesquisa e conceitos (p. 528).

Dessa maneira, é possível entendê-la como uma alternativa para responder a complexidade que caracteriza o mundo atual. Vista assim, essa forma de atuação garante conexão entre
diferentes áreas do saber, o que vai ao encontro da ideia do TSA.
Regulado pelo Ministério das Cidades através da Portaria nº 21 de 22 de janeiro de 2014,
o TSA possui como agente financeiro/executor a Caixa Econômica Federal, a qual institui o
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Caderno de Orientação Técnico Social (COTS), que visa nortear o trabalho dos profissionais
que executam o TSA. Objetiva conhecer a realidade do território e a dinâmica social, e, partindo desses pressupostos, criar intervenções com os sujeitos que estão inseridos nesse meio.
Por tratar-se de uma visão integral, assim como a interdisciplinaridade, o TSA é fonte de
novas construções, o que torna seus processos de trabalho dependentes da interação de diferentes áreas do conhecimento, como por exemplo, os presentes nas equipes de planejamento,
execução e financiamento. Quando pensado e atuado conforme seus requisitos, reverbera em
uma prática aprimorada no sentido de dar conta das demandas do trabalho e, um pouco, além
disso, vigora em uma prática que está constantemente em evolução.

PERCEPÇÕES DO FAZER: A CONSTRUÇÃO DO PRISMA
INTERDISCIPLINAR
Dadas as reflexões anteriormente mencionadas, cabe perceber os elementos da formação
desta equipe que tornam-se pertinentes ao desenvolvimento de um fazer coletivo no campo.
O técnico socioambiental como aquele que, diante de um não saber a priori, vem fazer questão às práticas, aos sintomas, às relações, ao outro, produz em seu caminho uma série de estranhamentos sem os quais sua função seria inútil. Ocupando o lugar de dúvida, o profissional
coloca em cheque discursos tomados até então como verdade única. No contexto do trabalho,
esse faz função de agente estimulador de reflexões dos processos pelos quais o mesmo se
opera. Interrogar estes sistemas permite aos trabalhadores a compreensão do lugar ocupado,
das dificuldades e dos acertos que os atravessam e, a partir disso, a criar novas saídas para
as problemáticas. Reconhecendo que há sempre uma diferença entre o trabalho prescrito e
o real, torna-se possível compreender a existência de um saber que é produzido em ato, por
aqueles que o praticam.
Santos (1997) explica que entre o trabalho prescrito, pelas normas, planejamentos e tecnologias, e o trabalho real, operado em campo, existe uma série de deficiências. Essas insuficiências dizem respeito a impossibilidade da prescrição em tudo prever, uma vez que, no real
da prática há sempre uma gama de situações inusitadas possíveis. É nesse espaço, entre o
que se espera da tarefa e o que se efetiva como tal, que reside a criatividade do trabalhador
e o seu saber construído no decorrer do mesmo.
Essa potência inventiva existente durante a prática produz o que se pode chamar de trabalho vivo e, no contexto social, apostar no trabalho vivo é apostar na criatividade como forma
de produção de sentidos.
No desenvolvimento do TSA, o exercício da criatividade por parte dos agentes permite a
inovação e a adaptação de estratégias de trabalho de acordo com as necessidades e demandas das comunidades beneficiadas por obras de infraestrutura. Sendo assim, são diferentes as
especificidades que cada área oportunizará ao trabalho em equipe.
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O profissional de pedagogia dentro do TSA, busca permitir que o sujeito tenha conhecimento sobre os benefícios que o empreendimento trará para seu bem-estar social e de sua
família. É uma fala que leva informação e transmite consciência educativa, que, através de um
olhar atento às mudanças e às necessidades do indivíduo, oportuniza a sensibilização para
as transformações relevantes sobre o cuidado ambiental. Entendendo que o meio ambiente
afeta diretamente a qualidade de vida da população, bem como a compreensão sobre o tema,
o qual envolve muito mais do que proteger rios e matas, e sim o zelo com as pessoas, sendo
esses seres modificadores dos processos de vida humana.
Já o trabalho do psicólogo no TSA, não é fazer análises da existência, ou tampouco, a avaliação das competências psíquicas dos sujeitos. Importa a percepção do todo, dos movimentos que atravessam a vida, e contribuem para a potencializar a interação sujeito-ambiente.
Interessa os olhos e a escuta atenta às nuances entre a queixa e a demanda. Nem tanto as
técnicas, mas as habilidades desenvolvidas durante a formação, permitem a este profissional
aventurar-se pelo campo de intervenção como um que percebe a sua participação enquanto
produtor de reflexão.
O sociólogo, por sua vez, traz uma nova perspectiva sobre situações que aparentemente
são de natureza individual, mas que acabam por atingir uma gama muito maior da realidade
coletiva. Com sua habilidade de estudar e analisar as interações entre os indivíduos e sociedade, no contexto de atuação do TSA, pode contribuir para a compreensão dos efeitos que, a
princípio, seriam considerados prejudiciais e, assim, passem a ser percebidos como pontuais
para o benefício coletivo, para a melhoria da qualidade de vida de sua comunidade ou grupo
social.
Por fim, o terapeuta ocupacional tem sua estratégia de construção de um olhar voltado para a ação humana. Por meio de atividades como tecnologias de mediação sócio-ocupacional,
desenvolvendo táticas de pertencimento sociocultural, organização do cotidiano e projetos de
vida, tem o intuito de fortalecer as redes de suporte social e as trocas afetivas, econômicas e
de informações.
A forma como os trabalhadores vivenciam o campo e os afetos gerados neste, são fatores que se refletem diretamente nas estratégias a serem utilizadas nas intervenções. Nesse
sentido, o exercício cartográfico tenta traduzir em linguagem toda uma dimensão de sentires
e fazeres, que extrapolam a ordem programada da atividade prescrita. No real do trabalho, a
visão interdisciplinar age ampliando a potência criativa dos profissionais frente às dificuldades
que possam ser encontradas, uma vez que estes estão habituados a perceber as situações sob
uma perspectiva ampliada do mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de um trabalho inovador, com pouco referencial e compreensão sobre o tema, o
grupo buscou conhecer e aperfeiçoar a prática do TSA a partir das trocas de habilidades, de
conhecimentos e de vivências. Tendo como principal objetivo minimizar o impacto causado
pelas obras de infraestrutura na comunidade, para atendê-lo, a equipe adotou uma postura
sensível. Deixar a população informada para que os cidadãos possam se apropriar dos processos e, assim, participar ativamente do empreendimento; pensar nas dificuldades que existem
ao entrar e sair de suas casas durante a obra, na sujeira em seus passeios públicos e quintais,
no barulho que por vezes atrapalha e incomoda, são algumas práticas que norteiam o TSA e
o tornam efetivo e eficaz.
Incentivar a comunidade a refletir sobre as questões socioambientais promove um entendimento mais amplo das formas de cuidado com o meio ambiente, com a participação de
cada um nesse processo, favorecendo a compreensão de que sua realização visa a melhoria
da qualidade de vida e o bem-estar comunitário. O ato de sensibilizar o outro envolve, antes
de mais nada, uma escuta sensível e uma fala empática, características mais comumente encontradas nos profissionais das áreas das humanas e da saúde.
O Ministério das Cidades, ao propor uma equipe multidisciplinar para a execução do TSA,
deu um passo significativo em direção a um entendimento global de meio ambiente ao incluir
o social como parte integrante desse – o que pode ser percebido na própria palavra Socioambiental. Entende-se que diante da complexidade do campo, práticas muito estruturadas e
segmentadas podem produzir aquilo que tanto se tenta fugir: o trabalho que fica restrito ao
prescrito e que, eventualmente, não dá conta das intempéries do mesmo. A prática interdisciplinar, apoiada na experiência cartográfica dos envolvidos, potencializa o TSA, pois possibilita
efeitos mais significativos de corresponsabilização e, por consequência, de empoderamento
da comunidade.
A escolha pelo viés interdisciplinar surgiu em consequência da afinidade das formações dos
profissionais, as quais são habilitadas a instigarem a coparticipação dos diferentes saberes em
um mesmo processo decisório. A relevância do trabalho interdisciplinar é ir além do multi, ou
seja, não somente compreender o contexto em que os empreendimentos acontecem, mas, a
partir da produção de saber coletivo, construir realidades possíveis e, em harmonia com as
necessidades dos envolvidos, minimizar o impacto socioambiental. Desta forma, o TSA deve
contemplar uma equipe interdisciplinar, pois foi percebido como importante ferramenta para
a interlocução. Ou seja, a sua prática aumenta as possibilidades de que todos os interesses e
saberes tenham como objetivo principal um mesmo horizonte: o bem-estar da população para
além dos interesses privados.
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RESUMO
As obras de duplicação da BR-116/392, trecho que liga Pelotas a Rio Grande, têm por objetivo valorizar o desenvolvimento regional cumprindo exigências ambientais e sociais. Entre
os Programas Ambientais desenvolvidos no âmbito do empreendimento estão o Programa de
Supressão da Vegetação e o Programa de Resgate de Germoplasma, os quais buscam proteger e preservar a flora local, principalmente no caso de espécies imunes ao corte e ameaçadas de extinção, além de cactáceas e epífitas. O presente artigo tem como objetivo descrever
o procedimento de manejo de uma porção de vegetação de Mata Paludosa para a construção
da duplicação da rodovia BR-116/392 no ano de 2012, que proporcionou a criação de um
corredor ecológico com finalidade de interligar ambientes fragmentados pela rodovia existente e pelas obras de duplicação.

PALAVRAS-CHAVE
Corredor Ecológico; Mata Paludosa; Transplantes; Resgate de Epífitas

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
De acordo com Donaire (1995) a Gestão Ambiental é a administração do exercício de atividades econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais, renováveis ou não. A Gestão Ambiental surgiu da necessidade do ser humano organizar melhor
suas diversas formas de se relacionar com o meio ambiente (MORALES, 2006).
De acordo com DNIT (2012), a Gestão Ambiental Rodoviária é o conjunto de ações com objetivo de administrar e ter gerência sobre o ambiente natural durante a execução e operação
de uma rodovia. É desenvolvida tendo como base três principais pilares: Supervisão Ambiental, o Gerenciamento Ambiental e a implantação de Programas Ambientais, todas executadas
seguindo os preceitos do desenvolvimento sustentável e princípios estabelecidos na Política
Ambiental do Ministério dos Transportes, diretrizes ambientais estabelecidas pelo DNIT, recomendações dos estudos ambientais que antecederam a obtenção das licenças ambientais e
das próprias licenças ambientais do empreendimento.
A duplicação da BR-116/392 no trecho que liga Pelotas a Rio Grande tem o objetivo de
valorizar o desenvolvimento da região cumprindo exigências ambientais e sociais. A obra está
sendo executada seguindo o Plano Básico Ambiental (PBA), composto por 18 programas que
têm como objetivo a preservação do ecossistema local e redução do impacto da obra com
relação ao meio ambiente.
Dentre os 18 Programas Ambientais desta rodovia, estão inseridos dois relativos às atividades da flora: Programa de Supressão da Vegetação e Programa de Resgate de Germoplasma.
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O Programa de Supressão de Vegetação tem por objetivo a quantificação do material vegetal
a ser cortado com atenção especial para que seja suprimido somente o que for necessário.
O Programa de Resgate de Germoplasma desenvolve a coleta de plantas imunes ao corte e
ameaçadas de extinção existentes na área. Além destas espécies estão também contempladas
as cactáceas, as epífitas e o jerivá (Syagrus romanzoffiana). O objetivo geral do Programa é
de preservar e multiplicar antes do desaparecimento a maior quantidade de germoplasma da
maior quantidade de espécies possíveis.
Tendo em vista a necessidade de preservar as espécies da flora e subsidiar proteção a
fauna, o presente trabalho tem como objetivo descrever o procedimento de manejo de uma
porção de vegetação de Mata Paludosa para a construção da duplicação BR-116/392. Estas
atividades visaram proporcionar por meio da execução de transplantes e construção de uma
passagem de fauna, um corredor ecológico com finalidade de interligar ambientes fragmentados pela rodovia existente e pelas obras de duplicação.

METODOLOGIA E AVALIAÇÃO
A área objeto deste estudo localiza-se nos km 38+400 ao 38+700, lado direito, no Lote 2 da
BR-116/392 no município de Rio Grande – Rio Grande do Sul. A vegetação de interesse localizada neste trecho denomina-se Mata Paludosa ou Floresta Higrófila. Esta tipologia consiste em florestas que ocupam áreas com solos permanentemente encharcados, denominados hidromórficos.
Possuem baixa diversidade de espécies em relação a outras florestas, geralmente apresentando
somente dois estratos, com indivíduos com alturas variando entre 7 e 15 metros (RIZZINI, 1997).
Com vistas a diminuir o impacto ambiental causado pelas obras de duplicação neste trecho, decidiu-se transplantar as árvores para outro local, preservando assim os indivíduos e o
material genético vegetal das espécies elencadas. As atividades nesta área ocorreram entre
fevereiro e abril de 2012.
Uma das etapas prévias ao início das obras neste trecho para verificação da possibilidade
de transplante das árvores foi o levantamento quali-quantitativo dos indivíduos pertencentes
às espécies classificadas como imunes ao corte e ameaçadas de extinção. Para tanto foram
consultados dispositivos legais federais, estaduais e municipais para constatação da ocorrência destas espécies na área.
A partir disso identificaram-se as espécies presentes na área, que são protegidas por
legislação específica e/ou possuem boa adaptabilidade ao procedimento de transplante, representadas por: corticeira-do-banhado (Erythrina cristagalli), figueiras nativas (Ficus spp.) e
butiá (Butia capitata). Além destas espécies, sempre que possível, transplantou-se também os
indivíduos de jerivá (Syagrus romanzoffiana), que embora não seja protegido por lei adaptamse muito bem a este procedimento.
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Devido às características das árvores e do local, várias foram às dificuldades encontradas
para a retirada adequada dos indivíduos arbóreos. O porte foi o fator que teve maior influência na tomada de decisão quanto à adoção do procedimento de transplante ou supressão.
As características do solo também influenciaram na quantidade dos transplantes realizados.
Em alguns casos ocorreram imprevistos como a quebra da árvore, muito usual na espécie
Erythrina cristagalli em função das características anatômicas de sua madeira, que ocasionam
a supressão de tais indivíduos.
Os indivíduos arbóreos das espécies protegidas por lei foram retirados do local de origem
com auxílio de escavadeira e trazidos para área do aterro para as atividades de poda dos ramos. Para o transplante, a poda de folhas e ramos é recomendada com objetivo de compensar
as perdas de raízes equilibrando-se o sistema radicular e foliar e assim, evitar a transpiração
excessiva (LORENZI, 1996; LILLY, 1999). Após foram posicionadas em caminhão de carga para
transporte ao local de destino. Neste local outra escavadeira auxiliou a retirada dos indivíduos
arbóreos do caminhão para realização do plantio. Quando necessário, houve auxílio do técnico para correto posicionamento da árvore.
Além das espécies arbóreas protegidas por legislação, a Mata Paludosa concentra grande
quantidade de epífitas como orquídeas, bromélias e cravos-do-mato. Estas também foram realocadas. A retirada das epífitas foi realizada de forma aleatória, buscando contemplar todas
as espécies ocorrentes na árvore. Quando possível, foi realizado seccionamento no tronco da
planta hospedeira para manter a epífita nas condições mais semelhantes possíveis com o local
de origem. Após a retirada, foram acondicionadas em sacos e imediatamente transportadas
ao local de destino.
As epífitas foram fixadas nas árvores de destino com barbante. Com o tempo, a emissão de
raízes superficiais fixará esta à planta e o cordão será degradado, não deixando resíduos no
meio ambiente. Todas as árvores deste local que receberam epífitas foram sinalizadas com fita
zebrada e serão monitoradas para verificação da eficácia da fixação destas nas árvores hospedeiras. Sempre que possível buscou-se preservar as epífitas hospedadas na árvore de origem.
Assim, juntamente com os transplantes (principalmente da espécie Erythrina cristagalli) foram
realocadas as epífitas ali ocorrentes.

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO DE DADOS
A área de intervenção na vegetação para as obras de duplicação da BR-116/392 entre
os km 38+400 ao 38+700 abrangeu uma área de aproximadamente 1,35 hectares da Mata
Paludosa, da onde foi manejado um total de 306 indivíduos arbóreos pertencente às espécies
protegidas por lei e jerivá (Syagrus romanzoffiana). Neste local totalizou-se 230 transplantes,
conforme apresentado na Tabela 1, relacionada.

REVISTA ÁREA / ABERTA

29

Tabela 1: Quantitativos totais das espécies imunes ao corte, ameaçadas de extinção e jerivá
retirados da Mata Paludosa (km 38+400 ao 38+700) e transplantados para área adjacente
Transplantes – Mata Paludosa
Nome Científico

Nome Popular

Quantitativos

Erythrina cristagalli

corticeira-do-banhado

184

Syagrus romanzoffiana

jerivá

10

Ficus spp.

figueira

12

Butia capitata

butiá

11

Erythrina cristagalli com à
Ficus sp.

corticeira com figueira

13

TOTAL

230

Todos os indivíduos arbóreos e as epífitas com origem na Mata Paludosa (km 38+400 ao
38+700) foram destinados à propriedade particular localizada no lado esquerdo da BR-392
(km 38+660) a alguns metros da área em questão, com anuência do proprietário. A escolha
deste local deveu-se, além da proximidade com a área de origem dos transplantes, à promoção de um adensamento do corredor de vegetação ali existente (Figura 1).

Figura 1: Origem e destino das
árvores transplantadas e das
epífitas resgatadas, formando
um corredor de vegetação
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A grande maioria dos indivíduos transplantados é da espécie corticeira-do-banhado, mais
usual no sítio em questão por ser bem adaptável aos solos higrófilos, característicos da Mata
Paludosa. As demais espécies foram verificadas em menor quantidade, geralmente localizadas
na borda do talude ou nas extremidades da mata, onde o solo não costuma alagar permanentemente. A Figura 2 ilustra as porcentagens de cada espécie com origem entre os km 38+400
ao 38+700, margem direita, transplantados para área adjacente.

corticeira-do-banhado
jerivá
figueira
butiá
corticeira-do-banhado associada à figueira
Figura 2: Relação das espécies protegidas
por lei e transplantados com origem no trecho
compreendido entre os km 38+400 e 38+700

Na sequência (Tabela 2), são listadas as espécies protegidas por lei e jerivás suprimidos na
área da Mata Paludosa. No trecho em questão, totalizou-se 76 supressões.

Tabela 2: Quantitativos totais de supressão de espécies imunes ao corte, ameaçadas de extinção e
jerivá realizados na área da Mata Paludosa – km 38+400 ao 38+700
Supressão de Indivíduos – Mata Paludosa
Nome Científico

Nome Popular

Quantidades

Erythrina cristagalli

corticeira-do-banhado

45

Erythrina cristagalli com Ficus
spp.

corticeira com figueira

2

Ficus spp.

figueira

19

Syagrus romanzoffiana

jerivá

10

TOTAL

76

As principais espécies suprimidas foram a figueira e a corticeira-do-banhado, seguidos
do jerivá, em menor quantidade. Os indivíduos nativos de figueira (Ficus spp.) tiveram dificuldade de ser transplantados principalmente em virtude de suas raízes tabulares, dispostas
radialmente em torno da base do caule, na maioria dos casos alcançando grandes extensões
e dificultando também a retirada de indivíduos próximos. A maioria das figueiras presentes
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no trecho em questão tinham altura superior a 7 metros e abrangiam grandes extensões por
meio das raízes e galhos.
A dificuldade no transplante das corticeiras-do-banhado (Erythrina cristagalli) deve-se a
três fatores principais:
•

Localização destas em banhado (solos moles);

•

Na área ocorria grande densidade de corticeiras-do-banhado onde os sistemas radicu-

lares estavam entremeados e a retirada de um indivíduo causou danos nas árvores adjacentes;
•

A madeira da corticeira-do-banhado é leve e com baixa resistência mecânica o que

dificultou a retirada principalmente de indivíduos de grande porte do local, que quebraram
durante o procedimento.
Os transplantes de jerivás (Syagrus romanzoffiana) foram dificultados devido ao grande
porte e a localização destes indivíduos no interior de área alagadiça e de difícil acesso dos
equipamentos.
O resgate de epífitas foi realizado com o intuito de preservar a maior quantidade possível
de material genético. Foi dada prioridade ao resgate de indivíduos que possuíam bom estado
fitossanitário e com facilidade de retirada do hospedeiro. Em decorrência da grande quantidade de epífitos na área, foram coletados de maneira aleatória, não recolhendo todos os
indivíduos, porém buscando contemplar todas as espécies ocorrentes na árvore. A Tabela 3
relaciona as espécies bem como as quantidades de agrupamentos resgatados.

Tabela 3: Quantitativos totais das epífitas resgatadas no trecho ente os km 37+000 ao 40+000
Epífitas resgatadas – Mata Paludosa
Nome Popular

Nome Científico

Quantitativos

orquídea

Acianthera pubescens

48

bromélia

Aechmea recurvata

79

orquídea

Cattleya intermedia

74

orquídea

Oncidium sp.

1

rabo-de-gato

Rhipsalis sp.

9

cravo-do-mato

Tillandsia aeranthos

28

cravo-do-mato

Tillandsia geminiflora

10

bromélia

Vriesea gigantea

17

TOTAL

266

Ao todo foram realocados 266 agrupamentos das epífitas encontradas durante o manejo
da vegetação da área (Figura 3 e Figura 4). Durante todo o procedimento de retirada destas
das árvores hospedeiras, foi conferida prioridade às espécies ameaçadas de extinção.
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Figura 3: Fixação de um indivíduo de cravodo-mato na árvore hospedeira. Km 38+680
(Fevereiro/2012)

Figura 4: Agrupamento de orquídea realocada
no corredor de vegetação do Km 38+680
(Fevereiro/2012)

A espécie conhecida popularmente como barba-de-pau (Tillandsia usneoides (L.) L.) foi
realocada juntamente com os indivíduos arbóreos das espécies ameaçadas de extinção e
protegidas por Lei. Esta espécie é muito peculiar nestas formações florestais, onde vive como
epífita. Conforme o Decreto Estadual nº 42.099, publicado em 2003, que estabelece a lista
final das espécies da flora ameaçadas de extinção do Rio Grande do Sul, está inserida na categoria vulnerável.
A vegetação presente no lado esquerdo da BR-116/392, área adjacente ao destino dos
transplantes, tem características semelhantes à Mata Paludosa em questão. É uma sequência
de área de banhado, com dispersão de corticeiras-do-banhado de pequeno porte e outras
espécies arbustivas e herbáceas frequentes nestes locais de solos hidromórficos. Com o transplante dos 230 indivíduos arbóreos e com a realocação de epífitas, formou-se um corredor de
vegetação na borda deste banhado, interligando as ilhas de vegetação ali existentes (Figuras
5 e 6).

Figura 5: Corredor de vegetação
no km 38+660, lado esquerdo
(Março/2012)

Figura 6: Corredor de vegetação formado pelas espécies
com origem na Mata Paludosa (km 38+400 ao 38+700)
(Março/2012)
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O sucesso dos transplantes está condicionado aos seguintes fatores limitantes: a espécie
do vegetal, condições de vigor e sanidade, porte, idade e capacidade de resistir às perdas de
água (PALERMO JUNIOR, 1986). Com a experiência realizada anteriormente na mesma obra
com os transplantes, observou-se que as quatro espécies em questão adaptam-se muito bem
a este procedimento. O indicativo principal da adaptação destas no novo local foi à observação da emissão de novos brotos dois meses após o transplante (Figura 7). Em dezembro de
2015, aproximadamente quatro anos após a execução do procedimento realizou-se vistoria
no corredor de vegetação formado pelos indivíduos arbóreos da Mata Paludosa. Do total de
230 transplantes, observou-se a quebra ou não sobrevivência de 23 indivíduos, confirmando
90% de sucesso da atividade. Todas as demais árvores apresentaram boa adaptação a campo,
comprovadas pela brotação, floração e frutificação da maior parte dos indivíduos (Figura 8).

Figura 7: Estabelecimento da avifauna
nativa em exemplar retransplantado.
Km 38+660 (Dezembro/2015)

Figura 8: Corredor de vegetação após três anos da
realização do procedimento. Km 38+660, lado esquerdo
(Dezembro/2015)

As rodovias são barreiras para o fluxo da fauna silvestre e ocasionam o atropelamento dos
animais que tentam se deslocar de um fragmento a outro ou buscam alimentos ao longo da
rodovia, como lixo, carcaças e grãos que caem dos caminhões (BUENO, 2009). Objetivando
mitigar estes efeitos negativos, além da formação do corredor de vegetação foi construída
uma passagem de fauna subterrânea com vistas a permitir o escoamento dos animais entre
os fragmentos de vegetação. A passagem está localizada no km 38+640 e tem extensão de
aproximadamente 45 metros sob a pista antiga e a pista nova da BR-392 com dimensões de
2 metros de largura por 2 metros de altura.
Esta passagem de fauna complementa o corredor de vegetação com a finalidade de mitigar
o efeito barreira e o atropelamento de fauna ocasionado pela estrada já existente e sua duplicação. Desta forma este conjunto de medidas garante a conectividade biológica de uma rede
de banhados associados a matas paludosas e matas arenosas características da região. Nesta
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rede de banhados, esta Supervisão Ambiental mediante seu programa de monitoramento de
bioindicadores, constatou a presença de capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), preá (Cavia
spp), gato-do-mato-grande (Leopardus geoffroyi), lontra (Lontra longicaudis), gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), mão-pelada (Procyon cancrivorus), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), cachorro-do-campo (Lycapex gymnocercus), furão (Galictis cuja), tatu-galinha
(Dasypus novemcinctus), tatu-peludo (Euphractus sexcinctus), e zorrillo (Conepatus chinga).
Complementarmente Rosa et al. (2010) durante trabalhos de monitoramento da Supervisão
Ambiental Interina (CENTRAN 2009) registrou um tamanduá (Tamandua tetradactyla) na localidade onde foi construída a passagem de fauna e implementado o corredor de vegetação.
Todas estas espécies registradas são passíveis a se beneficiar por estas medidas mitigadoras
e por tanto a contribuir pela preservação das áreas úmidas características do sul do Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades da Gestão Ambiental aplicadas com objetivo de compensar a retirada de uma
porção de Mata Paludosa se mostraram eficazes, visto que cerca de 75% dos indivíduos foram
transplantados, índice este considerado relevante dadas as dificuldades encontradas na área,
como a ocorrência de espécies de grande porte, solos hidromórficos e raízes dos indivíduos
entremeadas.
O estabelecimento dos transplantes das espécies arbóreas e das epífitas em forma de
corredor de vegetação contribui para a proteção dos ambientes regionais, melhorando a
qualidade da água, reduzindo a erosão, servindo de alimento, abrigo a fauna e refúgio da
biodiversidade.
A verificação de brotações nos indivíduos transplantados é indicador de sucesso do procedimento. Os indivíduos arbóreos e as epífitas são monitorados com objetivo de verificar
o desenvolvimento destes e a eficácia na promoção de refúgio a fauna, proteção do solo e
disseminação da flora.
Os corredores ecológicos representam uma das estratégias mais promissoras para o planejamento regional de conservação e preservação de flora e fauna. Intervenções na vegetação
produzem efeitos diretos na fauna, pela redução, aumento ou alteração de dois atributos chaves, que são o alimento e o abrigo. A formação deste corredor ecológico irá proporcionar condições de sobrevivência e reprodução das espécies. Além disso, pela localização do corredor
na borda de um banhado, se obtém efeito de filtro, possibilitando a remoção de sedimentos e
poluentes provenientes do escoamento superficial, protegendo assim o ecossistema aquático.
Manejar impactos provenientes da construção de rodovias é um desafio para os órgãos
empreendedores e ambientais. Propostas de manejo como estas servem de experiência e
base para medidas a serem aplicadas em outros projetos rodoviários com vistas a diminuir e
compensar os impactos ambientais destes empreendimentos.
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RESUMO
As obras de infraestrutura rodoviária podem ocasionar impactos ambientais adversos dentre os quais se destacam os processos erosivos, os quais geram sedimentos que podem chegar aos corpos d’água e, consequentemente causar assoreamento e danos à biota aquática.
Estas intervenções são precedidas de estudos e licenças ambientais através das quais são
estabelecidas medidas de controle ambiental (preventivas, mitigadoras e compensatórias)
cuja execução é verificada através da supervisão ambiental, estando incluído neste processo
o monitoramento da qualidade das águas superficiais. O presente artigo traz informações do
programa de monitoramento da qualidade da água junto às obras de duplicação da BR-392
(trecho Pelotas a Rio Grande). Os resultados apontam que não houve impactos adversos nos
corpos hídricos monitorados decorrentes das obras da rodovia, de acordo com os resultados
do Índice de Qualidade da Água (IQA) obtidos.

PALAVRAS-CHAVE
Rodovias; Recursos Hídricos; Monitoramento; Índice de Qualidade da Água

INTRODUÇÃO
Os empreendimentos rodoviários podem gerar impactos positivos e negativos, sendo que
estes podem ser tanto diretos quanto indiretos. Os impactos ambientais diretos são geralmente devidos às atividades relacionadas com as atividades de implantação, duplicação, recuperação, melhoria e adequação da capacidade de rodovias de construção, enquanto que os
impactos indiretos geralmente ocorrem na fase de operação da rodovia.
O lançamento de esgoto sanitário, derramamento ou vazamento de produtos químicos
contendo hidrocarbonetos, como por exemplo, material betuminoso, combustíveis, óleos e
graxas, descarte inadequado de resíduos sólidos, bem como a ocorrência de processos erosivos são comumente os principais impactos adversos que podem interferir na qualidade dos
cursos d’água presentes na área de influência do empreendimento.
Durante a fase de execução das obras de uma rodovia devem ser adotados procedimentos
de controle exigidos nas licenças ambientais (preventivos, mitigadores e compensatórios) os
quais são verificados periodicamente.
É nesse contexto que se insere o Programa de Monitoramento da Água, previsto no Plano
Básico Ambiental (PBA) para das obras de duplicação da BR-116/392, no trecho que liga Rio
Grande a Pelotas.
A execução do Programa visa monitorar o comportamento dos parâmetros da qualidade
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da água dos principais corpos hídricos interceptados pela Rodovia, possibilitando conhecer o
seu nível de qualidade, verificar se a mesma é influenciada pelas obras, e adotar as medidas
corretivas.
Assim, o objetivo deste artigo consiste em apresentar o Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água executado junto às obras de duplicação da BR-116/392 (trecho Pelotas a
Rio Grande), incluindo a metodologia, parâmetros monitorados e resultados relativos ao Índice
de Qualidade da Água (IQA) para o período de outubro de 2013 a junho de 2016 englobando
nove campanhas quadrimestrais de monitoramento.

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
A duplicação da BR-116/392 consiste num empreendimento implementado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), no trecho que liga Rio Grande a
Pelotas e tem como objetivos principais proporcionar mais segurança aos usuários da via
e contribuir com o desenvolvimento socioeconômico da região. O empreendimento possui
licenciamento ambiental fiscalizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e está sendo executado seguindo o PBA, composto por 18
programas que tem por finalidade preservar o ecossistema local e reduzir o impacto da obra
ao meio ambiente.
O empreendimento (Figura 1) insere-se nas bacias dos arroios Pelotas, Santa Bárbara e
Fragata, além de uma região de drenagem difusa, muito plana, que abrange o Arroio Cabeças,
Lagoa do Peixe, Banhado da Mulata, Banhado Vinte-e-Cinco, Lagoa da Quinta, Arroio Bolacha,
além de outros riachos e arroios menores. É uma área composta por banhados e alagadiços,
áreas de campos e culturas esparsas. A drenagem desta área é definida pelo lençol freático,
pelo regime de chuvas e pela variação dos níveis de água na lagoa Mirim e na Lagoa dos
Patos.

IMPACTO DAS RODOVIAS SOBRE OS RECURSOS
HÍDRICOS
Segundo DNIT (2005), para o caso dos recursos hídricos, os Impactos Ambientais Significativos (IAS) relacionam-se com possíveis riscos de poluição das águas superficiais e subterrâneas.
Durante a fase de instalação do empreendimento os aspectos mais relevantes estão relacionados à possibilidade de vazamentos de efluentes de oficinas (óleos e graxas), além de
águas servidas e efluentes (banheiros, cozinhas e refeitórios) dos canteiros de obras e outras
estruturas de apoio às obras (como áreas de obtenção de materiais de construção, usinas de
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asfalto, centrais de britagem e outras) e descarte inadequado de resíduos sólidos.
Outro aspecto significativo refere-se à exposição do solo decorrente da supressão da
vegetação e eventuais movimentos de terra durante as obras, podendo intensificar a formação de processos erosivos, o transporte de sedimentos e o assoreamento de cursos d’água,
e consequentemente, alterar significativamente a qualidade do meio aquático ocasionando
prejuízos ao ecossistema aquático.
A contribuição dos sedimentos na degradação dos corpos d’água se dá de duas maneiras: (i) o próprio sedimento que ocasiona o assoreamento dos rios e lagos influenciando os
processos e a capacidade de armazenamento e a disponibilidade e interferindo de forma
negativa na biota aquática; (ii) através dos poluentes que estão adsorvidos aos sedimentos
os quais podem ser de origem orgânica e química.
Segundo Hamilton & Harrison (1991, apud James 1999), é a fração de sólidos suspensos,
mobilizados pelo vento ou pela pluviosidade, que constitui a mais importante fonte de poluição do ambiente durante a realização de obras rodoviárias.
Na fase de operação, a deterioração da qualidade do meio hídrico de ecossistemas pela
influência de rodovias deve-se ao transporte da poluição acumulada na pista pelas águas
da chuva. Entre os poluentes mais comuns e preocupantes encontram-se os metais pesados
(zinco, cobre, chumbo, cádmio, cromo), os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP), os
óleos e graxas e os sólidos suspensos totais. A matéria orgânica também pode revelar-se
importante, ao estimular o crescimento de bactérias na massa de água, conforme Quadro 1
(MOPTC, 2002).

Quadro 1: Resultado da análise de sedimentos recolhidos em sistema de monitoramento de rodovias
Parâmetro

Valor

HAP (mg/kg)
Zn (mg/kg)
Cu (mg/kg)
PB (mg/kg)
Cd (mg/kg)
Fe (mg/kg)
M.O (%)

0,7
1.000
192
183
<1,7
20.700
21,4

Fonte: MOPTC (2002)
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METODOLOGIA
Os pontos de monitoramento encontram-se espacializados na Figura 1 e relacionados no
Quadro 2, os mesmos foram definidos a partir da relação proposta pelo PBA e consolidados
em campo.

Figura 1: Localização dos pontos de amostragem de água na duplicação da rodovia BR-116/392
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Quadro 2: Localização dos pontos de amostragem de água na duplicação da Rodovia BR-116/392
Pontos Localização
P1AM

Arroio Pelotas - 30 metros da ponte do lado direito da BR-116/RS (montante)

P1BJ

Arroio Pelotas - 30 metros da ponte do lado esquerdo da BR-116/RS (jusante)

P2AM

Barragem Santa Bárbara - 30 metros da ponte do lado direito da BR-116/RS (montante)

P2BJ

Barragem Santa Bárbara - 30 metros da ponte do lado esquerdo da BR-116/RS (jusante)

P3AJ

São Gonçalo - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS (jusante)

P3BM

São Gonçalo - 30 metros da ponte do lado esquerdo da BR-392/RS (montante)

P4J

Arroio Várzea I - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS (jusante)

P5J

Arroio Várzea II - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS (jusante)

P6J

Arroio Várzea III - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS (jusante)

P7J

Arroio Bolacha - 30 metros da ponte do lado direito da BR-392/RS (jusante)

P8M

Ponte dos Franceses – 30 metros a montante da ponte, no Saco da Mangueira

P8J

Ponte dos Franceses – 30 metros a jusante da ponte, em direção ao estuário da Lagoa
dos Patos

P9

Estuário Lagoa dos Patos – Próximos à alça que ligará a BR-392 com o Porto (jusante)

Para cada ponto de amostragem efetua-se coleta de água, contemplando os 30 metros
de distância linear da rodovia, permitindo avaliar, respectivamente, as condições sem e com a
influência das obras do empreendimento.
Plano de monitoramento
Para a execução do monitoramento são consideradas as orientações gerais contidas no
PBA. O mesmo iniciou com uma caracterização inicial dos parâmetros (antes do início da
obra) e de campanhas quadrimestrais de coleta de amostras e determinações de campo para
monitoramento, ao longo da implantação da obra. Os procedimentos metodológicos e estratégias operacionais estabelecidos no PBA e compreende três níveis: (i) atividades de campo;
(ii) atividades de laboratório; (iii) atividades de escritório.
(i) Atividades de campo
As atividades de campo são conduzidas de acordo com itinerário e cronograma de amostragem, considerando principalmente a logística de acessos, o tempo para realização das
coletas em cada ponto e o prazo de transporte das amostras do campo para o laboratório,
com a finalidade de que nenhuma amostra perca sua validade. São adotadas fichas de campo
destinadas a anotar as informações relevantes e o resultado das determinações in situ, tais
como: temperatura do ar e da água, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e turbidez.
As medições e coleta de amostras são realizadas em pontos selecionados, localizados a
montante (antes) e a jusante (depois) das obras para comparar os resultados e ver se as obras
estão causando interferência na qualidade da água, ou seja, no comportamento dos componentes e características da água.
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(ii) Atividades de laboratório
As amostras, acondicionadas e preservadas adequadamente, seguem ao laboratório para que
sejam analisadas dentro dos prazos máximos permitidos para cada parâmetro. O laboratório
realiza as análises conforme as rotinas estabelecidas e emite o boletim de análise. Para garantir
a qualidade, é selecionado laboratório reconhecidamente capacitado, que disponha de sistemas
consolidados de gestão de qualidade, considerando principalmente os padrões de calibração de
equipamentos e a metodologia de trabalho definidos e integrados ao sistema INMETRO.
(iii) Atividades de escritório
Uma vez recebidos os boletins do laboratório, os mesmos são interpretados e os resultados
comparados com a legislação pertinente para os valores máximos permitidos de cada parâmetro. No caso das águas superficiais os resultados são comparados com os padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05 (BRASIL, 2005), que dispõe sobre a classificação
dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece
as condições e padrões de lançamentos de efluentes.
A partir da interpretação dos resultados das análises de laboratório e determinações de
campo, são emitidos os relatórios segundo tipo, periodicidade e conteúdo estabelecidos nos
Termos de Referência, bem como as recomendações e orientações técnicas necessárias para a
correção de procedimentos operacionais no caso de eventuais externalidades negativas sobre
os recursos hídricos decorrentes da execução do empreendimento.
Parâmetros analisados
Os parâmetros analisados são os indicados no PBA e para a sua seleção foram consideradas as possíveis fontes e os possíveis impactos da obra sobre a qualidade dos recursos
hídricos dos quais se destacam: (i) processos erosivos; (ii) vazamentos de óleos e graxas;
(iii) efluentes diversos provenientes de canteiros de obras, em especial os instalados para a
construção de pontes. Os parâmetros analisados são:
(a) Físicos: Temperatura, turbidez, série de sólidos, condutividade elétrica.
(b) Químicos: Oxigênio dissolvido, pH, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química
de oxigênio, nutrientes (em especial o fósforo e o nitrogênio) e óleos e graxas.
(c) Microbiológicos: Bactérias (coliformes termotolerantes).
Através dos parâmetros temperatura, turbidez, sólidos totais, oxigênio dissolvido, demanda
bioquímica de oxigênio, fósforo, nitrogênio e coliformes termotolerantes é possível calcular o
Índice de Qualidade da Água (IQA). Este índice classifica a qualidade da água em: ótima, boa,
razoável, ruim e péssima.
Índice de Qualidade da Água (IQA)
O IQA é composto por nove parâmetros, com seus respectivos pesos (w), que foram fixados em função da sua importância para a conformação global da qualidade da água, confor-
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me Quadro 3 e os valores são divididos em faixas de classificação conforme Quadro 4.

Quadro 3: Peso dos parâmetros utilizados para o cálculo do IQA
Parâmetro de qualidade da água

Peso (w)

Oxigênio dissolvido - OD

0,17

Coliformes termotolerantes (E. coli)

0,15

Potencial hidrogeniônico - pH

0,12

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5

0,10

Temperatura da água - Temp.

0,10

Nitrogênio Total - NT

0,10

Fósforo total - P

0,10

Turbidez - Turb

0,08

Sólidos Totais - ST

0,08

CETESB, 2004 apud VON SPERLING, 2007

Quadro 4: Níveis de classificação da qualidade da água conforme resultados do IQA
Faixas de IQA

Avaliação da qualidade da água

90 < IQA ≤ 100

Ótima

70 < IQA ≤ 90

Boa

50 < IQA ≤ 70

Razoável

25 < IQA ≤ 50

Ruim

0 < IQA ≤ 25

Péssima

O cálculo do IQA é composto do produtório ponderado de nove parâmetros, segundo a
fórmula a seguir:

Onde:
•

IQA - Índice de Qualidade das Águas, número entre 0 e 100;

•

qi = qualidade do i-ésimo parâmetro, número entre 0 e 100, obtido do respectivo

gráfico de qualidade, em função de sua concentração ou medida (resultado da análise);
•

wi = peso correspondente ao i-ésimo parâmetro fixado em função da sua importância

para a conformação global da qualidade, isto é, um número entre 0 e 1.
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RESULTADOS
Apresenta-se no Quadro 5 o comportamento do IQA no período de outubro de 2013 a
junho de 2016 para os pontos monitorados.
Quadro 5: Resultados do IQA nos pontos monitorados da BR-116/392
Pontos de monitoramento/IQA
Barragem
Santa
Bárbara

Várzea I

Várzea
II

Várzea
III

Arroio
Bolacha

P3A
J

P4J

P5J

P6J

P7J

Out/2013

70,1 69,3 57,1 67,5 78,0 76,2

46,0

47,0

37,0

Jan/2014

47,7 49,8 73,5 62,0 71,9 71,9

32,0

27,0

Mai/2014

68,2 64,0 79,1 70,9 81,0 82,3

39,5

Out/2014

56,1 59,4 62,5 68,2 71,5 72,1

Jan/2015

Data

Arroio
Pelotas
P1A
M

P1B
J

P2A
M

P2B
J

Canal S.
Gonçalo
P3B
M

Ponte dos
Franceses
P8J

P9

73,0

56,8

61,0

36,0

40,0

44,5

47,8

57,6

62,6

73,2

44,5

57,6

52,0

52,6

44,2

69,0

56,6

51,6

43,6 43,2 59,0 58,5 56,4 57,2

49,8

51,0

42,3

56,9

68,7

60,6

Mai/2015

71,2 58,7 71,2 65,2 59,7 62,6

58,4

57,0

54,9

46,6

63,7 44,9

44,4

Out/2015

73,0 73,0 72,0 53,0 68,0 59,0

53,0

53,0

54,0

72,0

53,0 47,0

57,0

Fev/2016

65,0 68,0 57,0 67,0 73,0 75,0

46,0

51,0

47,0

69,0

46,0 48,0

46,0

Jun/2016

62,0 62,0 60,0 58,0 73,0 73,0

51,0

49,0

52,0

71,0

59,0 55,0

48,0

Média

61,9 60,8 65,7 63,4 70,3 70,0

47,5

49,5

47,8

63,4

55,4 51,8

52,7

Diferença
entre M e J
(%)

1,8

3,5

0,4

P8M

Estuário
L. dos
Patos

6,5

Legenda IQA: Bom (verde forte); Razoável: (verde musgo); Ruim: (laranja)
Fonte: DNIT/STE, 2016 – Relatórios de monitoramento da qualidade dos recursos hídricos superficiais

A partir dos resultados do IQA pode-se constatar que:
(a) Nos corpos hídricos onde havia obras em curso no período de monitoramento, como o
caso do arroio Pelotas e da Barragem Santa Bárbara, embora a média de montante tenha sido
superior à de jusante de nove campanhas realizadas no período de outubro de 2013 a junho
de 2016 esta diferença foi inferior a 4% em termos quantitativos e não apresentou mudança
de faixa de qualidade entre montante e jusante da rodovia.
(b) A qualidade da água é melhor nos corpos hídricos que drenam áreas menos antropizadas
como o caso do Arroio Bolacha, Canal São Gonçalo, Barragem Santa Bárbara e Arroio Pelotas.
(c) As várzeas são locais com os menores índices de qualidade da água especialmente
devido às baixas concentrações de oxigênio dissolvido, altos valores de demanda bioquímica
de oxigênio e de fósforo.
(d) No Saco da Mangueira (junto à ponte dos Franceses) e no estuário da Lagoa dos Patos a
qualidade da água é muito baixa e comparável às várzeas, em especial pelos elevados valores
da demanda bioquímica de oxigênio, coliformes termotolerantes, fósforo e sólidos totais. Existe
nestes pontos evidência de influência urbana e industrial das áreas de contribuição aos mesmos.
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CONCLUSÃO
Os resultados do monitoramento indicam que não houve impactos representativos das
obras da rodovia sobre o IQA obtido para os corpos hídricos monitorados interceptados pela
mesma. Embora em determinadas campanhas de monitoramento alguns parâmetros tenham
apresentado valores superiores a jusante da rodovia quando comparados com os valores registrados a montante, estas diferenças foram estatisticamente pouco significativas.
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RESUMO
O presente trabalho apresenta as diretrizes e práticas do desenvolvimento de atividades de
educação ambiental no âmbito da gestão ambiental de uma obra rodoviária. No Brasil o licenciamento ambiental foi instituído com a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 9.938/81),
sendo que a Gestão Ambiental constitui-se como uma etapa desse processo. No que se refere
à educação ambiental no licenciamento, ela é uma prerrogativa da Política Nacional de Meio
Ambiente (Lei 9795/99). Nesse sentido, temos o entendimento que o licenciamento se constitui como um importante avanço para as discussões acerca da educação ambiental. Neste
trabalho buscaremos articular os desafios de desenvolver atividades de educação ambiental
em atividades de licenciamento ambiental rodoviário com as diversas formulações no campo
acerca desse tema e também quais as possibilidades de utilizar a legislação como ferramenta
para a realização de programas de educação ambiental que estejam em consonância com a
perspectiva crítica da educação ambiental.

PALAVRAS-CHAVE
Educação Ambiental; Gestão Ambiental; Cidadania

INTRODUÇÃO
Com a instituição da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), Lei nº 9.938/81, ficou
estabelecido a obrigatoriedade do licenciamento ambiental de empreendimentos efetiva ou
potencialmente poluidores em território brasileiro. O licenciamento ambiental consiste no
processo através do qual o órgão ambiental autoriza a localização, implantação e operação
dos empreendimentos que utilizam recursos naturais e que de qualquer forma possam causar
degradação ambiental. Além da PNMA, a Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA) também regulamenta as atividades de licenciamento, incorporando ao
processo os instrumentos de gestão ambiental a serem desenvolvidos e também define as
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental.
Como afirma Serrão (2011) o licenciamento ambiental é uma prerrogativa exclusiva do Estado, sendo um instrumento de regulação da instalação de grandes empreendimentos, sejam
eles econômicos ou de infraestrutura, como por exemplo, estradas, portos, hidrelétricas, no
que tange os impactos socioambientais que estes podem causar. Isso significa dizer que técnicos responsáveis decidem pela emissão ou não do licenciamento, mediante uma avaliação
dos riscos ambientais inerentes.
O marco legal para o desenvolvimento de ações de educação ambiental no licenciamento
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é a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei nº 9.795/99, e seu Decreto de Regulamentação (Decreto nº 4.281/2002), que definem e orientam os processos de instituição
da educação ambiental no país. O Artigo 6º do referido decreto estabelece a necessidade de
criar, manter e implementar, sem prejuízo de outras ações, Programas de Educação Ambiental
integrados em atividades de licenciamento e revisão de atividades efetivas ou potencialmente
poluidoras.
Neste artigo, buscamos discutir quais as bases teóricas e legais para o desenvolvimento
de atividades de educação ambiental no processo de licenciamento ambiental em obras rodoviárias, tendo como referência a experiência no desenvolvimento do Programa de Educação
Ambiental no contexto da Gestão Ambiental das obras de duplicação da BR-116/392, uma
rodovia localizada no extremo sul do Brasil.
Objetiva-se contribuir para as discussões que vem sendo produzidas no âmbito da educação ambiental no processo de gestão ambiental, buscando articular as premissas que orientam esse debate no Brasil, tendo como referência a educação ambiental crítica, com a realidade que permeia o processo de desenvolvimento das atividades de educação ambiental no
contexto da gestão ambiental de um obra rodoviária, haja vista que, em nosso entendimento,
o primeiro passo para a discussão dos limites e das possibilidades de avanço no desenvolvimento de programas de educação ambiental no licenciamento é pensar o contexto de
uma gestão ambiental de forma articulada, considerando os diversos sujeitos envolvidos no
processo e fundamentalmente conhecer as ferramentas legais que sustentam as atividades
desenvolvidas.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA GESTÃO AMBIENTAL: AS
REFERÊNCIAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
O tema da educação ambiental em processos de licenciamento ocupa atualmente um lugar de destaque nas discussões acerca do processo de consolidação da educação ambiental
no Brasil. Podemos afirmar que o ponto de partida para o acúmulo acerca do tema ocorreu no âmbito da extinta Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEAM) do IBAMA, a
qual formulou os pressupostos teóricos e metodológicos da educação na gestão ambiental
(LOUREIRO, 2009; SERRÃO, 2011). Entretanto, quando se trata de experiências concretas de
atividades na área, pouco ou quase nada encontramos na literatura. Isso denota que embora
haja uma legislação que regulamente ações dessa natureza e também uma produção teórica
que aponte as diretrizes, como veremos adiante, a implementação de atividades de educação
ambiental no licenciamento ainda é um processo incipiente.
Em nosso entendimento, o ponto de partida para educadores ambientais que tem uma atuação no âmbito da gestão ambiental é o conhecimento acerca das discussões que vem sendo
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travadas sobre o tema. Nesse sentido, afirmamos que tomamos como referência as discussões
balizadas a partir das formulações propostas pela CGEAM, fundamentalmente as definições da
Educação no Processo de Gestão Ambiental (QUINTAS, 2007, 2009).
Assim, o primeiro ponto que destacamos é a compreensão de educação ambiental que
nos embasa, dentro das diferentes vertentes que compõem esse campo do conhecimento.
Partimos de uma perspectiva crítica da educação ambiental, o que significa afirmar a necessidade de superar a chamada “educação conservacionista”, a qual tem o foco no ambiente
não humano e “aborda basicamente as ciências naturais como conteúdo a transmitir, e a sua
principal mensagem é mostrar ao educando os impactos decorrentes das atividades humanas na natureza” (LAYRARGUES, 2008, 89). Essa compreensão define os problemas ambientais
como resultado de “maus comportamentos” decorrentes do desconhecimento dos princípios
ecológicos e aponta o desenvolvimento da técnica como elemento fundamental para o enfrentamento da problemática ambiental. Já a educação ambiental crítica tem como princípio
a necessidade de articulação entre o mundo natural e o social como determinantes na constituição do meio ambiente, e com isso transcende as abordagens meramente biologizantes da
questão ambiental, englobando aspectos socioeconômicos, políticos e culturais (LAYRARGUES,
2008).
Em se tratando da Educação no Processo de Gestão Ambiental, Quintas (2007, 2009) afirma que o ponto de partida para a sua implementação é o entendimento do Artigo 225 da
Constituição Federal de 1988 a saber: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, sendo de
responsabilidade da coletividade e do poder público defender e preservar o ambiente. Partindo desse entendimento Quintas afirma:
Portanto, assume-se uma concepção de educação ambiental que possibilita torná-la elemento estruturante para transformação da prática, tradicionalmente cartorial, de aplicação dos instrumentos de comando e controle
para ordenar os processos de apropriação dos recursos ambientais na
sociedade, em uma gestão ambiental pública e democrática. Desse modo,
trata-se de colocar a educação ambiental a serviço do controle social da
gestão ambiental pública no Brasil, tornando sua prática cada vez mais
transparente (QUINTAS, 2009, 57).

Sendo assim, a educação ambiental no processo de gestão deve incorporar em sua problemática a necessidade do avanço na construção da cidadania. Para tanto, é necessário
compreender a sociedade brasileira a partir de sua materialidade, ou seja, como um espaço
permeado por desigualdades e diferentes perspectivas. Desta forma, a gestão ambiental se
constitui como um processo de mediação de interesses e conflitos acerca da ocupação e do
uso do ambiente físico-natural.
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Aqui destacamos outro elemento que está presente nas considerações sobre a educação ambiental crítica e também nas discussões sobre os desafios de implementar ações
educativas no âmbito da gestão ambiental pública, que é a de pensar a crise ambiental como parte de um processo mais amplo de crise do modelo social vigente. Segundo Quintas
(2009) até a década de 1960 prevaleceu a crença de que a segunda metade do século XX se
caracteriza pelo ingresso da humanidade em uma fase áurea, atingindo o ápice da existência,
onde todas as mazelas que até então afligiam os homens estariam sendo superadas.
Assim, acabar com a fome, as doenças, a miséria, a guerra e outros males
seria uma questão de tempo. E tudo isto num prazo razoavelmente curto.
Finalmente, estaríamos no limiar da concretização da grande promessa
da modernidade, de que a ciência e a tecnologia nos libertariam das limitações impostas pela natureza e, assim, seríamos felizes para sempre
(QUINTAS, 2009, 33).

As afirmações acima demonstram um ponto central para a discussão posta, a necessidade
de contextualizar a crise ambiental, enfatizando que a causa da atual degradação ambiental
está profundamente enraizada no sistema cultural da sociedade moderna industrial, cujo
paradigma norteador do desenvolvimento está alicerçado no avanço da produção de bens
de consumo e na pretensa capacidade de regulação social a partir da liberdade do mercado.
Surge daí outro aspecto, a degradação ambiental não resulta exclusivamente do uso incorreto dos recursos naturais pela falta de conhecimento da dinâmica ecológica e da tecnologia,
mas também como consequência da ganância que tem como foco o enriquecimento individual através da exploração excessiva da natureza (LAYRARGUES, 2008).
Se aceitamos os princípios acima expostos, necessariamente temos que aceitar que
a tarefa da educação ambiental não se resume a fazer conhecer aos sujeitos envolvidos
no processo aspectos da dinâmica ecológica, é necessário avançar para uma perspectiva
sociológica da questão ambiental e da educação, isso implica reconhecer que a educação
ambiental deve voltar-se para a formação humana, envolvendo a articulação entre diversas
áreas do conhecimento, como o ecológico, científico e político social (LOUREIRO, 2012).
Nesse sentido, a educação ambiental supera a visão tradicional na qual o educador
transmite conhecimentos para os educandos.
Na medida em que inclui o ambiente humano em suas práticas, incorpora
os processos decisórios participativos como um valor fundamental ser
considerado na proteção ambiental. E dessa forma, torna-se uma prática
que não se reduz à esfera comportamental. Assim, enquanto educação ambiental abre-se para desenvolver a cidadania (LAYRARGUES, 2008, 93-94).

Outro elemento central para as abordagens de educação ambiental é um entendimento
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claro acerca da definição do meio ambiente, nesse sentido, concordamos com Loureiro:
O conceito de ambiente para a educação no processo de gestão ambiental
expressa, portanto, um espaço percebido e materialmente produzido com
diferentes escalas de compreensão e intervenção, em que se operam as
relações sociedade-meio natural. Exprime uma totalidade, que só se concretiza à medida que é preenchida pelos agentes sociais com suas visões
de mundo e práticas. O ambiente é o resultado de interações complexas,
limitadas e recortes espaço-temporais que permitem a construção do sentido de localidade, territorialidade, identidade e de pertencimento para os
sujeitos (LOUREIRO, 2009, 8).

Tomando como base as afirmações acima, todo ato educativo no âmbito da gestão ambiental deve ter como ponto de partida a realidade socioambiental dos sujeitos envolvidos e suas
relações com a constituição do ambiente.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DA GESTÃO
AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS RODOVIÁRIOS
A educação ambiental se insere no contexto do licenciamento de um obra rodoviária como
uma medida para minimizar os riscos e os impactos ambientais decorrentes das atividades
construtivas sobre os grupos sociais afetados. Tendo como referência as orientações da PNEA
e também as diretrizes do IBAMA, conforme exposto acima, a elaboração e execução do Programa de Educação Ambiental (PEA) deve pautar-se pedagogicamente pelos princípios da
participação e da socialização de informações, no sentido de construir uma cultura cidadã,
cujo ponto de partida é que a consolidação e o avanço das ações que visam a preservação
e o equilíbrio ambiental dependem fundamentalmente de uma apropriação pública dessas
ferramentas pelos diferentes atores sociais que constituem o ambiente.
No caso de um empreendimento rodoviário, a população mais atingida pelo empreendimento consiste basicamente nas comunidades lindeiras à rodovia, sendo que muitas vezes a
realidade social é bastante heterogênea. Nesse sentido, o desenvolvimento das atividades de
educação ambiental deve estar fundamentado em um processo de diagnóstico social de toda
a área de influência do empreendimento. Para tanto, tomamos como referência o que Quintas
(2009) denomina de construção do ato pedagógico, sendo um processo que “vai do planejamento até sua realização” (QUINTAS, 2009, 68). Sendo que o diagnóstico deve envolver a
participação permanente das comunidades envolvidas. A efetividade do processo de ensinoaprendizagem no âmbito da gestão ambiental está condicionado pela articulação entre as
diretrizes do licenciamento, os objetivos dos educadores, a realidade social ou o contexto e
uma permanente avaliação participativa do processo.
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Se entendermos que a gestão ambiental é uma atividade pública, e no caso de um empreendimento rodoviário, também estamos falando de uma obra pública, é fundamental para os
educadores ambientais problematizar qual o sentido da coisa pública, tendo como princípio
a necessidade de entendimento e apropriação do processo pelos sujeitos envolvidos. Nesse
sentido, as pessoas somente podem se apropriar daquilo que conhecem, logo, é necessário
abordar de forma geral o processo de gestão ambiental e a relação direta com a realidade
dos envolvidos e também que essas atividades se caracterizam como um direito conquistado,
no processo histórico das lutas políticas e sociais que caracterizam a sociedade brasileira,
tendo o ambientalismo como marco de referência para o desencadeamento dos avanços socioambientais. Há que considerar também, como afirma Quintas (2009) “que as pessoas não
nascem participativas [...]. É algo que se aprende somente na prática e sob certas condições”
(QUINTAS, 2009, 55).
Nesse sentido, concordamos com Layrargues:
o acesso à informação deve ser entendido como um importante componente integrante da democracia ambiental, pois ela é vital para dotar a
sociedade em geral, e as camadas populares em particular, de instrumentos ao exercício da cidadania (LAYRARGUES, 2008, 135).

A partir das considerações acima, é importante destacar que a educação ambiental no processo de gestão deve partir do fato de que as camadas mais pobres da população coincidem
com a parcela mais exposta ao risco ambiental, além disso, tem menores possibilidades de
mobilidade para poder amortecer o impacto.
Assim, a educação ambiental no âmbito da gestão ambiental pública tem como objetivo principal fortalecer o avanço da cidadania, buscando desenvolver ações educativas que
possam fortalecer a participação nos processos de decisão sobre a construção das políticas
públicas e fundamentalmente sobre as decisões que impliquem o uso dos recursos naturais
causando alterações ao ambiente.
Por outro lado, como entendemos que a educação no processo de gestão ambiental não
é uma tendência teórica distinta da educação ambiental, inserindo-se na perspectiva crítica
da mesma, é necessário que também assuma como perspectiva uma prática educativa que
se oriente para a necessária transformação da sociedade, articulando três denominações que
são constituintes do campo no qual estamos inseridos. Nesse sentido, destacamos que a
educação ambiental deve ser crítica, no sentido de situar historicamente o contexto da crise
ambiental, articulando com as contradições das relações sociais que definem o ambiente;
emancipatória, tendo como principio a construção da autonomia e a conquista da liberdade
dos seres humanos, que está diretamente relacionada com uma redefinição de nossa inserção
na natureza e transformadora, pois entende ser um objetivo da educação ambiental promover
uma mudança no padrão societário, transformando simultaneamente as condições subjetivas
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e objetivas de existência humana. (LOUREIRO, 2012; QUINTAS, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto podemos inferir que as atividades de educação ambiental no processo
de licenciamento de obras rodoviárias devem estar orientadas pelos preceitos da Educação
no Processo de Gestão Ambiental Pública constituindo-se como um importante espaço de
mitigação e/ou compensação ambiental para populações atingidas por empreendimentos que
causem impactos ambientais, através de uma prática educativa que objetive a participação e
o controle social sobre os usos do espaço público. Entretanto, é necessário avaliar se as atividades desenvolvidas estão em consonância com os princípios anunciados? Quais os limites e
as possibilidades dos educadores que atuam nesses espaços de gestão ambiental?
Como já foi apontado, embora exista uma legislação ambiental que institua a educação
ambiental nos processos de licenciamento e também uma produção que orienta e fundamenta as ações nesses espaços, do ponto de vista da experiência, a elaboração e execução de
programas de educação ambiental em gestão ambiental de empreendimentos rodoviários é
bastante recente, sendo que nada ou quase nada se encontra na literatura sobre experiências
dessa natureza. Tendo como referência o trabalho que temos desenvolvido, podemos afirmar
que o conhecimento e o domínio da legislação pode se constituir como uma importante ferramenta para quem tem como objetivo desenvolver atividades de educação na gestão de acordo com as premissas críticas. Haja vista, que as atividades de educação ambiental não são isoladas, estando inseridas no contexto da gestão ambiental do empreendimento, que engloba
diversos programas ambientais, diferentes visões acerca da questão ambiental podem emergir
na constituição desse espaço. Assim, para afirmar a legitimidade da realização de atividades
de educação ambiental que superem uma perspectiva conservacionista, o conhecimento das
políticas públicas sobre o tema é fundamental.
Os resultados esperados durante uma prática educativa na gestão ambiental pública dependem da criação de um ambiente propício para uma troca de experiências, de espaços para
produção de qualificada de conhecimentos e apresentação transparente dos processos referente ao empreendimento e suas implicações e interferências na vida dos sujeitos atingidos.
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RESUMO
A Caravana Cultural do Mirim é uma ação pioneira em gestão ambiental de rodovias federais, de caráter itinerante e com uma agenda mensal, percorre 12 municípios envolvidos nas
obras de duplicação da BR-116/RS, empreendimento realizado pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que contratou a empresa STE – Serviços Técnicos
de Engenharia S.A., através de processo licitatório para desenvolver ações de mitigação e
cuidados ambientais que minimizem os impactos realizados pelas obras. Dentro das atividades desempenhadas pela Gestora Ambiental estão os Programas de Educação Ambiental e
Comunicação Social, estes em seu escopo de trabalho preveem a realização de atividades
culturais, de aprendizagem e informação para a comunidade. As diversas ferramentas de arte-educação desenvolvidas pelos Programas concretizam a Caravana Cultural do Mirim, que é
composta por tendas que simulam um ônibus, remetendo à estrada, ao itinerante. Nelas estão
abrigadas várias ações que buscam chamar a atenção e desenvolver a imaginação, bem como
proporcionar o retorno das ações de Gestão Ambiental já realizadas nas comunidades. Assim
a Caravana Cultural do Mirim, segue itinerando e promovendo a percepção e o sensibilização
para o cuidado com o ambiente, como uma transformação de hábitos para um mundo melhor.

PALAVRAS-CHAVE
Arte-educação; BR-116/RS; Caravana Cultural do Mirim; Educação Ambiental; Gestão
Ambiental

INTRODUÇÃO
Para atender a legislação ambiental e minimizar os possíveis impactos ocasionados por
alterações no ambiente provocadas pelas obras de duplicação da BR-116/RS, trecho que
compreende 211,22 quilômetros e envolve 12 municípios do Rio Grande do Sul, de Guaíba a
Pelotas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pelo
empreendimento, contratou uma equipe para desenvolver a Gestão Ambiental (STE S.A.).
Em seu escopo de trabalho, a Gestora Ambiental supervisiona, executa e/ou gerencia 28
Programas Ambientais, através da minimização, mitigação ou compensação de impactos negativos e potencialização dos impactos positivos nos aspectos físicos, biológicos e sociais,
dentro da área de influência do empreendimento.
As ações executadas são previstas no processo de licenciamento ambiental e utilizam como base legal o Estudo de Impacto Ambiental – EIA (DNIT, 2009), o Plano Básico Ambiental
– PBA (DNIT, 2009), a Lei nº 9795 (BRASIL, 1999) e o Decreto nº 4281 (BRASIL, 2002), que
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avalizam o Programa de Educação Ambiental.
O artigo em questão aborda a utilização da arte na educação ambiental, pois segundo Gein
(2005, p. 470) “modifica e transforma valores e atitudes para a concretização da utopia como
algo que ainda não é, mas que poderá ser, se assim as pessoas determinarem”.
A Caravana Cultural do Mirim é uma ação pioneira em gestão ambiental de rodovias federais, de caráter itinerante e com uma agenda mensal que percorre os municípios envolvidos no
empreendimento. Propõe atividades culturais e de aprendizagem, promovendo a percepção
e o cuidado ambiental. A caravana leva o nome de “Mirim” em função do tamanduá-mirim
(Tamandua tetradactyla), mamífero escolhido como mascote da Gestão Ambiental, um animal
do Bioma Pampa, região da rodovia e, conforme o EIA, por estar em risco de extinção.

FERRAMENTA DE ARTE-EDUCAÇÃO
Com o objetivo de ampliar a atuação do Programa de Educação Ambiental, com as comunidades beneficiadas pelas obras de duplicação da BR-116/RS, informando e promovendo a
educação ambiental de forma lúdica, por meio da arte-educação, e sensibilizando para a preservação do meio a Caravana Cultural do Mirim vem desbravando as comunidades e abrindo
espaço para difusão de atividades de Educação Ambiental.
Ideologias utilizam diversos caminhos para propagar ideias de forma prazerosa. Um desses caminhos, muito utilizado até de forma intuitiva é a
arte. Ela possui vários ramos: a dança, o teatro, a pintura, a escultura, o
cinema, a música, nomeando os mais populares. A alegria nasce no poder
de criar. As práticas artísticas conseguem transformar a imaginação em
poder criativo e devolver às pessoas a ação transformadora, em vez de um
destino inexorável. GEIN (2005, p. 468).

A união de diversas ferramentas de arte-educação concretiza a Caravana Cultural do Mirim, que é composta por tendas que simulam um ônibus. Nelas estão abrigadas as ações que
buscam chamar a atenção e desenvolver a imaginação, bem como proporcionar o retorno das
ações de Gestão Ambiental já realizadas nas comunidades. A Caravana é uma forma transformadora de ratificar os cuidados ambientais realizados nas obras de duplicação da BR-116/RS.
O material e a equipe de trabalho utilizam um ônibus para percorrer os municípios, parceria
com a empresa Planalto, que cede o veículo e o motorista para as ações. As atividades da
Caravana são:
•

palestras e exposição fotográfica, espaço onde são exemplificados os cuidados do

DNIT com os possíveis impactos ambientais, divulgando para a população as ações que são
realizadas nos Programas Ambientais;
•

teatro de bonecos, aborda as causas ambientais, com ênfase nos cuidados com o
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consumo consciente dos recursos hídricos, geração de resíduos sólidos, cuidados na fase de
obras e segurança no trânsito. Os personagens Vovô, Mirim, Sheila, Nina e Pedrinho passeiam
pela BR-116 e contam a história, mesclando a obra e o meio ambiente, finalizando com dicas
do que cada um pode fazer para preservar os recursos naturais e o planeta;
•

hora do conto, personagens e adereços servem como instrumentos lúdicos para tratar

os assuntos relacionados à sensibilização ambiental, desde os recursos naturais, fauna, flora, às relações de convivência entre as pessoas, culminando com desenhos para colorir que
mostram a obra, o cuidado com o ambiente e a segurança no trânsito, além da presença do
mascote da Gestão em diversos momentos da Caravana;
•

cineminha no ônibus, o veículo é utilizado para apresentação de filmes e desenhos

animados dos mais variados temas. Pela curiosidade existente é realizada visita por todo ambiente do ônibus, além de ali serem repassadas dicas e cuidados com a segurança no trânsito;
•

oficinas de reciclagem com sucata, criando brinquedos ou objetos de decoração,

reforça-se o cuidado com os resíduos sólidos gerados e sua correta destinação;
•

biblioteca infantil, como estímulo à leitura, são disponibilizados livros, a maioria dos

títulos relacionados à temática ambiental;
•

exposição de animais taxidermizados, apresentação da fauna local com os animais

empalhados aguça a curiosidade das comunidade sobre as características dos mesmos e o
compartilhamento da informação;
•

visita guiada na Praça, conhecer o seu lugar através dos ambientes existentes e a

valorização pelos seus munícipes;
•

show de talentos locais, uma forma de garantir a inserção da comunidade, integran-

do as ações do município, o espaço é aberto para apresentações culturais da região;
•

ouvidoria, atendimento à população para esclarecimento de dúvidas, sugestões e

reclamações sobre o empreendimento, bem como a distribuição de material institucional do
DNIT e da Gestão Ambiental (folders, boletins, cartilhas, máscara e adesivo do tamanduá-mirim), etc.
Todas as ações reúnem elementos lúdicos, com o propósito de promover novas formas de
conduta nos indivíduos e na sociedade, respeitando as realidades locais e trazendo o indivíduo
para o exercício da cidadania, buscando uma reflexão que o leve à mudança de comportamento, de atitude e à sensibilização em relação ao cuidado do meio e, ainda, que contribuam
para redução do uso e desperdício dos recursos naturais. Segundo Castro (2005, p. 408) “a
educação ambiental precisa estar voltada para a compreensão e a solução dos problemas,
preparando as pessoas para uma análise reflexiva e crítica sobre eles, para a tomada de
decisões e para a participação”.
O Projeto é oferecido uma vez por mês em cada um dos municípios beneficiados com as
obras de duplicação, permanecendo por até três dias. Os locais definidos para a instalação
são parques ou praças dos centros das cidades ou em alguma comunidade lindeira ao em-
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preendimento.
Anteriormente à chegada da Caravana é realizada a divulgação das atividades utilizando
cartazes, que são distribuídos nos pontos de comércio, paradouros, escolas, igrejas e posto
de saúde. São feitas visitas aos veículos de comunicação da localidade e convites virtuais são
enviados para o mailing da Gestão Ambiental, o qual compreende autoridades, rede escolar,
ONGs e os veículos de comunicação da capital e da região do empreendimento.

RESULTADOS OBTIDOS
A Caravana Cultural do Mirim inaugurou suas atividades no município de Camaquã em
novembro de 2014. A Tabela 1, traz informações sobre as edições, os locais e o público envolvido. A ação já contabilizou a participação de 3.980 pessoas, entre alunos, educadores,
trabalhadores das obras, autoridades e comunidade em geral.
Tabela 1: Informações das Caravanas Culturais do Mirim
Município

Período

Camaquã

18 a 20/11/2014

Turuçu

02 a 04/12/2014

São Lourenço do
Sul

13 a 15/01/2015

Arambaré

12/02/2015

Cristal

18 e 19/03/2015

Arroio do Padre

14/04/2015

Pelotas

15 a 17/04/2015

Camaquã
Tapes
8 municípios

03/06/2015
03/07/2015
18 dias

Locais
Praça Zeca Netto
Centro Social Urbano
Praça Central
Posto Corrientes
Barrinha
Nereidas
Largo da Cruz
Praça do Chafariz
Praça Central
Vila Formosa
Escola Benjamin Constant
Mercado Central
Museu Parque da Baronesa
Vila Princesa
Praça Zeca Netto
Praça Rui Barbosa
16 locais

Público envolvido
1.000
500
300
200
250
400
830
250
250
3.980 pessoas

FONTE: STE S.A.

O registro fotográfico (Figura 1 a Figura 14) ilustra as atividades realizadas na Caravana
Cultural do Mirim.

Figura 1: Layout das tendas – parte externa
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Figura 2: Layout das tendas – parte interna

Figura 3: Divulgação

Figura 4: Mascote na Caravana

Figura 5: Exposição Fotográfica

Figura 6: Teatro de Bonecos

Figura 7: Hora do Conto

Figura 8: Desenhos para colorir

Figura 9: Cineminha no ônibus

Figura 10: Oficinas de Reciclagem
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Figura 11: Biblioteca Infantil

Figura 12: Exposição de Animais Taxidermizados

Figura 13: Passeio guiado na Praça

Figura 14: Teatro de Bonecos

Outra forma de medir os resultados dá-se através da boa repercussão na mídia local, que
divulga as ações da Gestão de forma espontânea e gratuita, o que amplia ainda mais as ações
da Caravana Cultural do Mirim. As Figuras 15 e 16 representam esses retornos.

Figura 15:
Camaquã

Jornal
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Gazeta

Regional,

Figura 16: Jornal
Manhã, Pelotas

Diário

da

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação é um processo constante de troca de informações e conhecimento. Toda bagagem cultural baseia-se em fatos e em referências educativas de convivências e experiências,
pois, de acordo com Piaget (1975 apud Faria, 1989, p. 267), “o conhecimento não pode ser
uma cópia, visto que é sempre uma relação entre objeto e sujeito”.
Propiciar momentos de inter-relação entre o ambiente e o homem garante uma compreensão de mundo, passível de apropriação do espaço e da mudança pessoal. A Caravana
Cultural do Mirim vem buscando estabelecer a conexão e a integração entre as comunidades
impactadas pelo empreendimento, o ambiente natural local e o construído. Desta maneira,
podem-se criar condições para a participação dos diferentes atores sociais no cuidado ambiental. A comunidade passa a ser um agente multiplicador das informações, pois se entender
a mensagem e for estimulada a levá-la, irá difundi-la e colocará em prática os conhecimentos
adquiridos.
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