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RESUMO 
O presente trabalho versa sobre o uso de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) acessado via web (WebGIS) que 
permite a avaliação de diferentes componentes ambientais dos locais onde são identificadas não-conformidades 
ambientais, sendo um dos fatores para atribuir a significância do impacto ambiental das advertências ambientais. 
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INTRODUÇÃO 
A infraestrutura de transportes adequada a realidade socioeconômica de um país é fundamental para garantir a 
circulação de bens, serviços e pessoas com segurança visando a correta distribuição dos recursos ao longo do seu 
território. No Brasil, a carência nesse segmento vem gerando demanda por um sistema viário bem distribuído, técnica e 
ambientalmente bem concebido à altura de um país com dimensões continentais (MORALES, 2005). 
Com o objetivo de suprir essa necessidade, nos últimos anos o Governo Federal vem aumentando os investimentos na 
implantação ou na adequação da capacidade de rodovias no Brasil. No Rio Grande do Sul a duplicação de importantes 
rodovias está em curso como as BR-392/116 (segmento Pelotas – Rio Grande) e BR-116/RS (segmento Guaíba – 
Pelotas). Essas vias são importantes ligações ao porto de Rio Grande, por onde escoa boa parte da produção de grãos, 
principalmente, do estado e interceptam os municípios de Guaíba, Barra do Ribeiro, Mariana Pimentel, Tapes, Sentinela 
do Sul, Arambaré, Camaquã, Cristal, São Lourenço do Sul, Turuçu, Pelotas e Rio Grande. 
Tais atividades construtivas, causam impactos ambientais que podem ser positivos ou negativos relacionados aos meios 
físico, biótico ou socioeconômico. Em especial, durante as obras de duplicação de rodovias são evidentes impactos 
oriundos da desapropriação, implantação dos canteiros de obras, supressão da vegetação, limpeza dos terrenos, abertura 
dos caminhos de serviço, terraplenagem, utilização de empréstimos e bota-foras, drenagem e exploração de materiais 
minerais (FOGLIATTI et al., 2004).  
No Brasil, a Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 
(BRASIL, 1981), prevê mecanismos para a minimização dos referidos impactos, a fim de buscar o desenvolvimento 
sustentável no país. Nesse caso, no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos são previstas ações de 
prevenção, minimização ou compensação dos impactos negativos bem como a potencialização dos positivos a serem 
gerados. Visando a consecução destes objetivos são elaborados diversos programas ambientais, organizados em um 
Plano Básico Ambiental (PBA), o qual, juntamente com as normas técnicas ambientais do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT), tem a função de orientar as ações das equipes de gestão ambiental.  
Na duplicação da BR-116/RS, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) contratou, por meio 
de licitação, a empresa STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A. para realização dos serviços de gestão ambiental, 
especificamente na etapa de instalação do empreendimento. Onde são executados, supervisionados e/ou gerenciados 27 
programas ambientais pela equipe da consultora. 
A execução do empreendimento, assim como a gestão ambiental dos programas, dá origem a um grande volume de 
documentos e de informações, tais como licenças, relatórios, correspondências, laudos, entre outros, além de registros 
fotográficos e arquivos georreferenciados (locais de monitoramento, mapas, imagens de satélite), essas devem ser 
organizadas, armazenadas e gerenciadas. 
Um dos itens do Termo de Referência (TR) confeccionado pelo DNIT para execução dos serviços foi a elaboração de 
um sistema web com arquivos georreferenciados visando o acompanhamento das atividades da gestão ambiental e o 
andamento das obras. A fim de que as informações acerca do empreendimento estejam disponíveis, em um mesmo 
ambiente, para a gestora ambiental, o contratante, o fiscal ambiental e a comunidade. 
Dessa forma, a gestora ambiental optou em desenvolver e implantar um sistema, baseado em geotecnologias abertas, que 
possibilita agregar no mesmo ambiente, grande quantidade de informações de caráter multidisciplinar, ao qual se 
denominou de “Infoambiente”. Esse tipo de ferramenta vem ganhando cada vez mais espaço junto à disseminação e 
popularização das informações geográficas, em especial por órgãos do governo, como, por exemplo, o Ministério do 
Meio Ambiente. Porém, a disponibilização das mesmas ainda é deficitária essencialmente em decorrência da falta de 
recursos para aquisição de softwares e profissionais com domínio para programação integrada dos aplicativos gratuitos 
disponíveis (PIMENTA, et al. 2012). 
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O Infoambiente é um Sistema de Informações Geográficas (SIG) acessado via web (WebGIS) que consiste em um 
servidor de mapas acrescido de um gerenciador de documentos que disponibiliza, documentos, fotos e layers (camadas 
de informação geográfica), em ambiente georreferenciado para acompanhamento das ações da gestora ambiental, 
incluindo, entre outros, informações inerentes aos programas ambientais e o andamento das obras. Dessa forma, os 
arquivos supracitados, são reunidos na mesma interface, podendo apresentar além dos layers, fotos e documentos 
associados a um ponto específico em imagens de satélite de alta resolução disponibilizadas pelo Google Earth, que é 
utilizado como plano de fundo do sistema. 
O objetivo deste artigo é apresentar o Infoambiente como uma ferramenta para compreensão das características do 
entorno dos locais onde foram identificadas não-conformidades ambientais nas obras de duplicação da BR-116/RS 
(segmento Guaíba – Pelotas) possibilitando atribuir a significância do impacto ambiental dessas. 

ADVERTÊNCIAS AMBIENTAIS EMITIDAS NAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-116/RS 

No PBA é prevista a execução do programa de supervisão ambiental, cujo objetivo é garantir que o empreendimento 
tenha uma condução ambiental adequada. A equipe de supervisão ambiental em sua rotina de inspeções a campo avalia 
o atendimento às condicionantes do processo de licenciamento e às normas técnicas ambientais do DNIT. Uma vez que 
são identificadas irregularidades quanto aos preceitos ambientais, são emitidas e registradas as advertências ambientais e 
posteriormente acompanhadas as ações corretivas acordadas.  
Acrescenta-se ainda que, conforme disposto no TR da gestora ambiental, as irregularidades ambientais devem ser 
classificadas, a título de exemplo, em leves, médias ou graves. Visando atender o mesmo, as advertências emitidas pela 
gestora ambiental são submetidas a uma avaliação de significância. A partir do resultado obtido as mesmas recebem 
uma classificação que pode variar conforme o grau de impacto ambiental associado, considerando, entre outros fatores, 
a caracterização ambiental do entorno.  
O procedimento adotado para a supervisão ambiental prevê a emissão de advertências ambientais em até quatro níveis 
assim denominados: Comunicações Verbais (CVs), Registros de Advertência (RAs), Comunicações de Não-
Conformidade (CNCs) e Notificações de Não-Conformidade (NNCs), o detalhamento pode ser visualizado no Quadro 
1. 

Quadro 1. Procedimento da supervisão ambiental 

Identificação da 
não-conformidade 

Monitoramento in loco (acompanhamento da obra) e uso do checklist. 

Análise em escritório com a equipe/consulta a equipe. 

CV 
Pode ser realizada pessoalmente, por telefone ou e-mail, visando a cessão ou minimização 

imediata da não-conformidade. O não atendimento a uma CV sem justificativa gera um RA. 

RA 
Emitido quando a CV não foi atendida no prazo acordado. O não atendimento a um RA sem 

justificativa gera uma CNC. 

CNC 
Emitida quando os procedimentos anteriores não tenham sido suficientes para a execução da 

ação corretiva. Pode ser encaminhada mesmo que não tenha sido enviado RA anteriormente. O 
não atendimento a uma CNC sem justificativa gera uma NNC. 

NNC 
Emitida a partir do não atendimento a uma CNC. O não cumprimento ao estabelecido em uma 

NNC pode acarretar na não emissão do Atestado de Conformidade Ambiental (ACA). 

Acrescenta-se ainda que as advertências possuem um prazo estabelecido para serem atendidas, o qual pode ser 
prorrogado pelo supervisor ambiental mediante justificativa técnica de prorrogação emitida pela construtora, sendo a 
nova data limite para adequação definida em comum acordo entre as partes. 
 
METODOLOGIA 

Após identificação a campo, as advertências são registras em uma tabela em formato Excel, com as informações do 
número da advertência, número de controle, tipo de advertência, lote de obras, data, local, coordenadas geográficas, 
programa ambiental, descrição da não-conformidade, responsável pela advertência, responsável pela construtora, ação 
corretiva, prazo (dias), data de verificação, situação e encaminhamento.  
A partir da identificação e avaliação da significância das irregularidades ambientais são emitidas as advertências. A 
partir da emissão do RA, inicia-se o processo de georreferenciamento das mesmas no Infoambiente. 
Uma vez que o responsável pelo cadastro do ponto já possui as informações relacionadas à advertência ambiental 
(tabela em formato Excel), acessando o Infoambiente cadastra-se pontos, conforme o tipo de advertência (RA, CNC ou 
NNC) no intuito de georreferenciá-las preenchendo os campos dos atributos determinados pelo sistema, conforme 
ilustrado nas figuras a seguir. 
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Figura 1. Detalhe da tela do Infoambiente para o 
cadastro do ponto 

Figura 2. Detalhe da tela do Infoambiente para o 
cadastro de RA 

  
Figura 3. Detalhe da tela do Infoambiente para o 

cadastro de CNC 
Figura 4. Detalhe da tela do Infoambiente para o 

cadastro de NNC 
 
Após o cadastro do ponto é vinculado ao mesmo um arquivo escaneado na extensão *.pdf que corresponde ao 
documento formal encaminhado às partes interessadas. Neste pode-se consultar as informações detalhadas sobre a 
advertência ambiental, incluindo o prazo para atendimento da ação corretiva e o registro fotográfico da mesma. A 
organização destes arquivos no Infoambiente é disposta em pastas individualizadas.  
Destaca-se que este cadastro possibilita incluir a data de validade do documento, a qual corresponde ao prazo para 
atendimento da advertência ambiental. Existe ainda a possibilidade de inserir uma data no campo “Dias para o aviso”, 
esta funcionalidade emite ao responsável um alerta, via e-mail, indicando que o prazo para atendimento da advertência 
encontra-se próximo a expirar, reforçando o viés gerencial do Infoambiente. 
A seguir as figuras, ilustram o procedimento para cadastro.  
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Figura 5. Detalhe da tela do Infoambiente para o 

cadastro do arquivo 
Figura 6. Detalhe da tela do Infoambiente para o 

cadastro de arquivos vinculados ao ponto 

 
Figura 7. Detalhe da tela do Infoambiente ilustrando a organização em pastas individualizadas 

 
RESULTADOS 

A partir do georreferenciamento das advertências torna-se possível a compreensão do ambiente em que esta se insere, 
como por exemplo, o cruzamento de informações dos meios físico e biótico. Na Figura 8 verifica-se a CNC nº 14, com o 
detalhamento dos seus atributos, que foi registrada em um ambiente com curso hídrico (indicado como hidrografia na 
base cartográfica) e em área de preservação permanente. 
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Figura 8. Cruzamento das informações no Infoambiente 

 
Com o cadastro dos pontos no Infoambiente e o preenchimento do atributo “situação” é possível classificar as 
advertências ambientais, quanto a situação do atendimento da ação corretiva acordada. A classificação ocorre por meio 
de escala de cores, sendo: 

 Verde - advertência foi atendida pela construtora;  
 Amarela - advertência está em andamento, ou seja, dentro do prazo acordado; 
 Vermelha - advertência não atendida no prazo acordado, seguindo-se o procedimento da supervisão ambiental 

(Quadro 1); 
 Laranja - advertência encontra-se pendente. 

A Figura 9, ilustra a situação dos RAs para o ano de 2015 em um segmento do Lote 1.  
 

 
Figura 9. Tela do Infoambiente ilustrando a situação dos RAs para o ano de 2015 em um segmento do Lote 1 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Infoambiente permite que os envolvidos com a implantação do empreendimento, possam acessar as informações e 
documentos de trabalho de qualquer lugar que tenha acesso à internet. Os usuários não precisam de um software de 
Sistema de Informação Geográfica instalado em computadores para a visualização dos dados, podendo ainda visualizar, 
dependendo do nível de acesso do usuário, importar e exportar arquivos em diversas extensões. 
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A partir do cruzamento das informações contidas no sistema a equipe de inspeção ambiental pode utilizar as mesmas 
para subsidiar a tomada de decisão quanto ao tipo de advertência ambiental a ser emitida, bem como seu prazo para 
atendimento. 
De posse dessas informações pode-se estabelecer os locais a serem vistoriados com maior frequência visando o controle 
ambiental das obras nas áreas classificadas como ambientalmente sensíveis. 
A utilização do sistema desenvolvido visa, entre outros, se adequar aos novos métodos de disponibilização de dados ao 
público, facilitando a confecção de estudos, pesquisas e projetos em prol da comunidade acadêmica e sociedade em 
geral. 
O governo já utiliza sistemas semelhantes de forma crescente nas últimas décadas a fim de disponibilizar de forma 
descomplicada as informações públicas, que devem estar disponíveis a todos. Entre esses se pode citar WebGIS como, 
por exemplo, o SIG da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), entre tantos outros que facilitam o acesso às informações geográficas. 
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