
Trechos concluídos já beneficiam a mobilidade na região

Segurança é tema de campanha educativa
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Equipe ministrou duas oficinas no 
evento universitário "Diálogos sobre 
Gestão Ambiental: práticas no con-
texto do licenciamento ambiental de 
rodovias".
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Lançamentos
O Programa de Educação Ambiental 
encerrou o ano lançando dois novos 
materiais direcionados à comunida-
de escolar da região.
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Em um ano marcado pelos desa-
fios da pandemia de Covid-19, o 
DNIT conseguiu manter o ritmo dos 
trabalhos em todo o País sem des-
cuidar das medidas de prevenção à 
doença. As obras da BR-285/RS/SC, 
em Timbé do Sul (SC), encerraram 
2020 com 90% dos serviços conclu-
ídos e trechos liberados ao tráfego, 
como mostra a matéria da p.2.

Com a rodovia operando foi lan-
çada uma campanha de segurança 
no trânsito direcionada às comuni-
dades. Confira na p.3 os detalhes 
da ação e dicas para uma melhor 
convivência com a rodovia. E a con-
tracapa destaca a apresentação de 
práticas da Gestão Ambiental em 
oficinas para universitários.
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Ano de avanços e novas perspectivas

O DNIT está próximo de concretizar 
um sonho dos habitantes das regiões 
Sul de Santa Catarina e Noroeste do 
Rio Grande do Sul com a implantação 
e pavimentação da BR-285/RS/SC. 
Mesmo em um ano marcado pela pan-
demia do novo coronavírus, as obras 
avançaram seguindo diversas medidas 
para prevenir a contaminação no am-
biente de trabalho.

Nos 22 quilômetros do lote catarinen-
se, em Timbé do Sul, os trabalhos es-
tão 90% concluídos. Foram entregues, 
em outubro de 2020, o Contorno e a 
Travessia Urbana do município, totali-
zando 9 quilômetros de pista asfaltada 
e duas pontes. 

Na Serra da Rocinha, 8 dos 13 quilôme-
tros já contam com pavimento rígido 
de concreto e barreiras de segurança, 
tendo sido iniciada a implantação da 
sinalização vertical, que são as placas 
de trânsito para advertir, regulamentar 
e indicar a forma correta para a mo-
vimentação de veículos; e horizontal, 
que é realizada através de marcações 
no pavimento para tornar a opera-
ção da rodovia mais eficiente e segu-
ra. Também estão prontos os quatro 
viadutos. Nos 5 quilômetros finais, as 
atividades são de terraplenagem, im-

plantação dos dispositivos de drena-
gem e pavimentação dos segmentos 
onde a plataforma da rodovia se en-
contra na configuração final. Em rela-
ção às obras de contenção, foi concluí-
da a estrutura prevista no trecho entre 
o km 48+900 e km 49+000. 

Outra boa notícia de 2020 foi o lança-
mento do edital para retomada das 
obras em São José dos Ausentes (RS). 
A licitação – por meio de Regime Di-
ferenciado de Contratação Integrada 
(RDCi) – contempla a elaboração dos 
projetos básico e executivo e a con-
clusão dos serviços remanescentes da 
rodovia federal. O edital prevê a con-
tinuidade da implantação e pavimen-
tação de 8,47 quilômetros da rodovia 
e de duas interseções, localizadas nos 
km 34 e km 36. Ainda serão construídas 
duas estruturas para a passagem de 
fauna e uma ponte sobre o Rio das An-
tas. Esta última terá extensão de 400,4 
metros dividida em quatro vãos, sen-
do dois internos de 130 metros e dois 
externos de 70 metros, atravessando 
um grande cânion com altura variando 
entre 50 e 60 metros.

A empresa vencedora, a partir da assi-
natura do contrato, terá 900 dias para 
executar os projetos e as obras. 

Em 2020 foram entregues 9 quilômetros entre o Contorno e a Travessia Urbana de Timbé do Sul 
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Campanha incentiva atitudes mais colaborativas no trânsito

O DNIT realizou em novembro uma 
campanha de segurança no trânsito 
direcionada às comunidades que vi-
vem no entorno do Contorno de Timbé 
do Sul, segmento das obras concluído 
e liberado ao tráfego no início de ou-
tubro de 2020. A ação teve como ob-
jetivo promover atitudes colaborati-
vas que contribuam para uma melhor 
adaptação dos moradores à rodovia.

A equipe da Gestora Ambiental do 
empreendimento distribuiu cartazes e 
dialogou com moradores dos bairros 
Urussanguinha, Amola Faca e Molha 
Coco, localidades cujo acesso é inter-
ceptado pela rodovia na altura da rua 
Pedro Zili. No material são destacadas 
dicas para que pedestres, ciclistas e 
motociclistas convivam em harmonia 
com a nova dinâmica da rodovia, dimi-
nuindo assim os riscos de acidentes. 

A equipe ressaltou que o contorno 
rodoviário foi projetado para desviar 
o tráfego pesado do perímetro urba-
no central, visando melhorar a fluidez 
dos deslocamentos na ligação com 
São José dos Ausentes (RS). “Até a con-
clusão e liberação completa da Serra 
da Rocinha há um período de ade-
quação para comunidade”, lembrou o 
educador ambiental Cauê Canabarro. 

Panfletos com o telefone da ouvido-
ria também foram disponibilizados 
nos comércios para que a população 
entre em contato em caso de dúvidas 
ou reclamações. A mensagem também 

foi multiplicada em outros pontos da 
cidade, com entrega de cartazes nas 
escolas, em restaurantes, no canteiro 
de obras, na Prefeitura Municipal e na 
paróquia São Roque.

Mensagem compartilhada com os trabalhadores das obras
A mensagem da campanha também 
foi reforçada em uma ação de edu-
cação ambiental realizada com os 
colaboradores das obras, muitos 
dos quais são moradores da região 
e usuários da rodovia.

“Quando é liberado um trecho novo, 
a população muitas vezes não está 
preparada para aquela dinâmica e 
acaba se colocando em risco. Lança-
mos este alerta com o objetivo de que 
se multiplique”, explicou o educador 
ambiental Cauê Canabarro no diálogo 
que ocorreu no canteiro de obras, em 
novembro, respeitando os protocolos 
de higiene e distanciamento social.

Dicas para uma melhor convivência com a rodovia

A regra vale para todos:
se bebeu, não dirija,

não pedale e não
caminhe na rodovia!

Evite usar fones de ouvido
e/ou celular ao circular
ou atravessar a rodovia.

Ciclista: sinalize com as
mãos antes de realizar
alguma mudança de

sentido ou de via.

Seja visto: pedestres e ciclistas são
mais difíceis de serem visualizados,

especialmente à noite. O uso de
objetos refletores na bicicleta ou na

roupa ajuda a melhorar a visibilidade.

Onde não houver ciclofaixa,
o ciclista deve transitar no
bordo direito da pista de

rolamento e no mesmo sentido
do fluxo de veículos.

Motociclista: pilote utilizando
equipamentos de proteção

e tome cuidado nas
ultrapassagens e cruzamentos.

Use sempre a faixa de pedestres.
Onde não houver, atravesse em
linha reta e levando em conta

a visibilidade, a distância
e a velocidade dos veículos.

Faça revisões periódicas
na bicicleta: manutenção

das correntes, freios e
calibragem dos pneus. 

Motorista: respeite os
limites de velocidade

e sinais de trânsito.
Você é responsável por
cuidar dos mais frágeis.



Práticas da Gestão Ambiental são apresentadas em oficinas

O DNIT compartilhou experiências da 
BR-285/RS/SC no evento “Diálogos 
sobre Gestão Ambiental: práticas no 
contexto do licenciamento ambiental 
de rodovias", uma parceria da Autar-
quia com a Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel). Em duas oficinas on-
-line, foram abordados aspectos do 
monitoramento de bioindicadores e 
do acompanhamento social realizado 
no âmbito do Programa de Desapro-
priação, Indenização e Reassenta-
mento, atividades executadas no mu-
nicípio de Timbé do Sul.

De acordo com o coordenador do Cur-
so Superior de Tecnologia em Gestão 
Ambiental da UFPel, João Koglin, a 
iniciativa faz parte dos projetos de 
extensão da universidade, cujo obje-
tivo é promover a interação entre a 
instituição e a estrutura social. “Nossa 
proposta é ter atividades permanen-
tes como forma de aproximar a acade-
mia da sociedade”, salienta. 

No dia 26 de novembro, a ecóloga 
e consultora ambiental da STE S.A.,
Caroline Voser, apresentou o poten-
cial dos macroinvertebrados bentô-
nicos como bioindicadores em recur-

sos hídricos. A profissional explicou 
que estes pequenos organismos, que 
habitam o fundo de rios e lagos, são 
muito sensíveis a qualquer alteração 
no ambiente em que vivem, permi-
tindo a análise de possíveis impactos 
na fauna aquática e na manutenção 
da qualidade da água. Ela elencou as 
metodologias de coleta e análise la-
boratorial dos animais, os resultados 
obtidos até o momento e o trabalho 
de divulgação científica realizado em 

parceria com as equipes de educa-
ção ambiental e comunicação. Nos 
dias 1º e 03 de dezembro, a socióloga 
Ieda Ramos ministrou oficina sobre o 
acompanhamento social das famílias 
desapropriadas e indenizadas, desta-
cando aspectos como a aplicação de 
diagnóstico socioeconômico, o moni-
toramento da população impactada, a 
atuação com moradores em situação 
de vulnerabilidade e a participação 
nos mutirões de conciliação.
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Equipe destacou o potencial de macroinvertebrados bentônicos como bioindicadores 

Lançamentos do Programa de Educação Ambiental
A equipe do Programa de Educação 
Ambiental encerrou o ano lançando 
dois novos materiais direcionados à 
comunidade escolar. O primeiro se 
trata de mais uma videoaula do proje-
to Diálogos sobre Educação Ambien-
tal, um curso de formação em quatro 
módulos que busca dialogar com pro-
fessores e alunos de forma adequada 
ao momento de pandemia. Foi dispo-
nibilizada, em dezembro, a primeira 
parte do Módulo II, que aborda a ela-
boração de diagnóstico rápido parti-
cipativo. O vídeo pode ser acessado 
no Youtube ou na página da Gestão 
Ambiental no Facebook (fb.com/BR-

285RSSC). O outro lançamento é um 
álbum-pôster de figurinhas intitulado 
“Coisas da Serra da Rocinha”, distri-
buído à comunidade escolar e aos fa-
miliares dos colaboradores do Lote 2. 
O material propõe a ação de colecio-
nar figurinhas, que são ilustradas com 
imagens que representam a Serra da 
Rocinha, o empreendimento e o meio 
ambiente. Combina conhecimento e 
entretenimento e, de forma divertida 
e lúdica, retrata as belezas naturais 
da região, curiosidades da fauna e 
flora locais e aspectos das obras na 
rodovia. Material disponível no site                                                                     
www.br285rs-sc.com.br/downloads.

O material é uma medida de mitigação exigida pelo licenciamento
ambiental federal, conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).


