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Programa Ambiental da Construção- L.O. nº. 1332/16

Responsável pela administração de 475,9 quilômetros da rodovia BR-101/ES/BA, a Eco101 realiza diversas obras de melhoria, manutenção e
conserva, além de projetos de maior complexidade como as obras de duplicação e construção de novos trechos, com destaque para o
Contorno de Iconha, principal projeto executado atualmente.
Para garantir que as atividades sejam realizadas em consonância à legislação ambiental e com controle, minimização e/ou mitigação dos
possíveis impactos, a concessionária mantém uma equipe de supervisores ambientais que monitora toda a extensão da rodovia
continuamente, mas com enfoque principalmente nas frentes de obra, sejam elas obras pontuais de melhoria ou de segmentos em ampliação/
duplicação. Entre as principais atividades realizadas pelos supervisores ambientais é possível destacar o afugentamento de fauna dos locais
de intensa atividade na rodovia, monitoramento de cursos d´água e o controle da supressão de vegetação necessária às obras.
“A Supervisão Ambiental é uma metodologia que tem como principal objetivo constatar que a as atividades realizadas nas frentes de obras
estejam dentro das Instruções de Conformidades Ambientais (ICA), que são parte integrante dos programas ambientais associados à
supervisão ambiental, condicionantes da licença de operação - L.O. n.º 1332/16 - da rodovia BR-101/ES/BA, expedida pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)”, explica o biólogo e supervisor ambiental Renan Coser.
Condicionantes da Licença de Operação, os programas ambientais da Operação e da Construção, estabelecem uma série de medidas
preventivas e corretivas a serem adotadas em todas as atividades realizadas pela concessionária que apresentem risco de gerar algum dano
ambiental como, por exemplo, nas obras de duplicação e melhoramento. Segundo o supervisor ambiental Lucas Mendes, “a maior parte das
não-conformidades registradas estão relacionadas a assoreamento momentâneo de cursos hídricos devido ao carreamento de material dos
aterros de obra. Para evitar esse tipo de impacto, um dos recursos adotados se dá pela aplicação de medidas preventivas. Uma delas é a
implantação de barreiras de siltagem que inibem o carreamento do solo, além do plantio de grama. Essas medidas visam manter a integridade
da atividade bem como do recurso natural”.
Entretanto, no âmbito do monitoramento contínuo da rodovia, a equipe de supervisores ambientais da Concremat Ambiental, empresa
contratada pela Eco101 para a execução técnica dos programas ambientais integrantes da L.O., realiza o acompanhamento também de locais
onde não há obras, como nos sistemas de drenagem da via, cursos hídricos, obras de arte (pontes e viadutos) e até mesmo nas bases do
Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU), inspecionando a variação do consumo de água potável registrado nos hidrômetros.
Uma outra ação essencial realizada pela equipe de Supervisão Ambiental diz respeito à conservação da fauna local: o afugentamento dos
animais silvestres. “Essa atividade precede qualquer procedimento realizado nas frentes de obra e visa garantir que animais não estejam
presentes no local durante a intervenção e, consequentemente, sejam vitimados no processo, principalmente em regiões que apresentam
fragmentos florestais significativos”, esclarece Lucas.
Durante a rotina de supervisão, são recorrentes os registros de animais silvestres afugentados pelos supervisores ambientais, garantindo a
sobrevivência dos espécimes. “Nos deparamos com todo tipo de animal. Temos registros de tatus, morcegos, aves, roedores, cobras e outras
tantas espécies. Um caso curioso foi o afugentamento de um filhote de ouriço-cacheiro que não apresentava em seu corpo os espinhos bem
definidos, processo pelo qual depende do enrijecimento dos pelos ao longo da vida. O animal foi transferido para uma outra árvore, fora da
área-alvo da intervenção, garantindo sua integridade”, conta.
No decorrer das atividades de campo, os supervisores registram todas as informações que irão subsidiar, posteriormente, a elaboração dos
relatórios mensais com dados estatísticos sobre cada empresa construtora atuante nos empreendimentos desenvolvidos pela Eco101. Este
relatório possibilita um rigoroso controle ambiental das atividades, de acordo com o disposto na legislação vigente, objetivando atender os
preceitos do desenvolvimento sustentável e ambientalmente correto seguidos pela Eco101 e pelo Grupo EcoRodovias em todas as suas
atividades.
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