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Um dos objetivos do Programa Ambiental da Construção é a diminuição dos impactos ambientais provenientes
das obras de melhoramento e ampliação da rodovia BR-101/ES/BA realizadas pela Eco101 em diversos trechos,
ao longo dos 475,9 quilômetros sob concessão. A adoção de medidas preventivas e corretivas que possibilitem a
execução destas atividades com um menor risco de dano ambiental é fundamental para atender ao disposto nas
instruções normativas do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Para tanto, a concessionária conta com equipe de supervisão ambiental que monitora e fiscaliza todos os
canteiros de obras visando o cumprimento das normas ambientais. Atualmente as principais obras de duplicação
realizadas pela Eco101 estão sendo executadas em segmentos localizados em Ibiraçu, João Neiva, Anchieta e
Iconha.
Além de acompanhar o desenvolvimento das atividades, a equipe de supervisão ambiental analisa os locais
previamente e realiza uma vistoria minuciosa para a verificação de determinados aspectos importantes antes da
intervenção. Entre esses aspectos, avalia-se a possível presença de animais silvestres e o afugentamento deles
para áreas seguras, evitando ferir acidentalmente os animais durante a construção. Outro aspecto importante a
ser observado diz respeito às condições dos corpos hídricos existentes nas proximidades, propondo a utilização
de ferramentas de prevenção de assoreamento, como a manta geotêxtil, por exemplo, instalada para conter o
carreamento de solo. Desta forma, a supressão da vegetação é acompanhada de perto. As árvores a serem
retiradas são inventariadas e o volume de madeira cortada é estimado e a mesma deve ser destinada
corretamente, de acordo com as normas vigentes.
Outro ponto importante no escopo do supervisor ambiental é a verificação das ações de segurança do trabalho,
principalmente com relação à utilização correta dos equipamentos de proteção individual por parte dos
trabalhadores das obras, bem como da sinalização adequada das frentes de serviço, entre outros aspectos
relacionados. Cabe ressaltar que este

trabalho é realizado sistematicamente em todas as frentes de obras ao

longo rodovia BR-101/ES/BA sob administração da Eco101 Concessionária de Rodovias.
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