
SUPERVISÃO AMBIENTAL AUXILIA NO COMBATE A INCÊNDIO ÀS MARGENS DA BR-101 

A ação rápida e eficaz da equipe de Supervisão Ambiental, da empresa Concremat Ambiental, responsável pelo 

monitoramento da rodovia, evitou que um incêndio na vegetação às margens da pista tomasse grandes            

proporções e colocasse os usuários da BR-101/ES/BA em risco na tarde do dia 26 de outubro. O fogo atingiu a 

vegetação a poucos metros de uma área de mata fechada na região do Rio Mucuri, quilômetro 946 da rodovia, no 

estado da Bahia. A equipe operacional da Eco101 foi acionada e conseguiu controlar as chamas.  

O supervisor ambiental Renan Coser, que passava pelo local realizando as vistorias nos pontos críticos            

monitorados continuamente pela Eco101 no âmbito do Programa Ambiental da Operação, verificou uma nuvem de 

fumaça que invadia a pista. Como a ponte do rio Mucuri é um dos locais vistoriados, o supervisor parou para    

verificar a situação. Assim que confirmou que se tratava de um incêndio ainda de pequenas proporções, acionou a 

equipe operacional da Eco101 por meio do telefone de emergências e solicitou apoio para o combate às chamas. 

Populares que também estava no local tentando combater as chamas com baldes de água e galhos secos foram 

orientados a manterem distância para evitar acidentes. 

Em poucos minutos o brigadista da concessionária chegou ao local e conseguiu controlar o incêndio com o uso de 

abafadores antes que o fogo atingisse a mata, o que dificultaria a ação e poderia propagar as chamas               

rapidamente. Ainda não se sabe a causa do incêndio, mas as evidências apontam para a ação humana.          

Provavelmente algum objeto, como ponta de cigarro, foi jogado ao lado da pista e atingiu a vegetação que está 

bastante seca em função da falta de chuva na região.   

É importante que os usuários evitem jogar qualquer tipo de material às margens da rodovia. A fumaça na pista 

atrapalha a visão e pode causar graves acidentes. Em caso de situações como esta é importante que os usuários 

acionem o telefone de emergências da Eco101 pelo 0800 77 01 101.  
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