
CONHEÇA O PROGRAMA DE MITIGAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS 

O Programa de Mitigação dos Passivos Ambientais abrange as ações de gerenciamento da Eco101 sobre os  

passivos ambientais inventariados ao longo do trecho sob concessão. Cabe ressaltar que a rodovia                    

BR-101/ES/BA apresentava diversas situações de degradação ambiental na sua faixa de domínio, as quais     

constituíam passivos ambientais que necessitavam de gerenciamento adequado, de modo a garantir que os   

mesmos pudessem ser objeto de ações de recuperação e de controle sistemático. 

Diante disto, a Eco101, implementou o Programa de Mitigação de Passivos Ambientais, que tem como objetivo 

implantar sistemática organizada de identificação e cadastramento de situações de degradação e/ou de risco   

ambiental, da definição de diretrizes de gestão caso a caso e encaminhamento para recuperação, de acordo com 

o nível de risco da situação, além de instituir uma rotina de monitoramento ambiental contínuo dos pontos         

vulneráveis no interior da faixa de domínio, de maneira a orientar as atividades de conserva e manutenção de   

rotina, a fim de evitar o surgimento de novos processos de degradação.  

A caracterização dos passivos ambientais adotada no referido inventário abrange os seguintes aspectos: 

 Erosão na Faixa de Domínio 

 Talude de Corte ou Aterro Instável 

 Disposição de Lixo e/ou Entulho 

 Disposição de Resíduos Potencialmente Tóxicos ou Sinais de Contaminação 

 Área de Apoio Não Recuperada da Faixa de Domínio 

 Vegetação Oferecendo Risco aos Usuários 

 Área de Preservação Permanente – APP Degradada na Faixa de Domínio 

 Ocupações Irregulares na Faixa de Domínio 

Os passivos inventariados também são analisados e classificados com base nos seguintes critérios: causa     

geradora, quantificação, nível de risco da situação, dinâmica atual e diretrizes técnicas para recuperação e/ou  

remediação. 
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Ajudando o Brasil a chegar ao futuro. 


