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MONITORAMENTO DA FAUNA SILVESTRE
A equipe de Gestão e Supervisão Ambiental do Consórcio Ponte do Guaíba executa dentre
os demais programas do Plano Básico Ambiental, o Programa de Resgate e
Afugentamento da Fauna Silvestre e o Subprograma de Monitoramento da Fauna
Terrestre. Esses programas têm como objetivos monitorar os parâmetros populacionais
de riqueza, abundância e diversidade das espécies e registrar ocorrência de
atropelamento da fauna silvestre.
O monitoramento através da supervisão de ações ambientais proporciona a identificação
de possíveis ameaças as espécies de animais silvestres e subsidia o desenvolvimento de
propostas visando sua proteção e conservação. A execução destes programas possibilita
a identificação de espécies mais suscetíveis a este impacto, bem como os pontos críticos
de ocorrência, visando indicar a qualidade ambiental, o uso do habitat e as tendências
de aumento ou declínio de populações em virtude das pressões geradas pela obra.



Desde o início de 2015 a
equipe de Gestão e
Supervisão ambiental
resgatou 48 animais
silvestres.



O último animal resgatado
foi um cágado-de-barbilhão
(Phrynops hilarii). Este foi
encontrado no canteiro
administrativo do
empreendimento. Após a
realização de alguns
procedimentos foi solto as
margens do lago Guaíba.

Equipe realizando a soltura do cágado - de - barbilhão

NOSSA FAUNA NATIVA
Cágado ‐ de ‐ barbilhão
Nome científico - Phrynops hilarii
Alimentação - peixes, crustáceos, moluscos
e pequenos vertebrados
Ocorrência - Estão presentes nas regiões
sudeste e sul do país
Habitat - rios, banhados e lagoas
Curiosidade - As principais características desse réptil são: duas barbichas curtas na
parte inferior da cabeça, pescoço longo que é recolhido lateralmente na carapaça e uma
linha que passa pelos olhos e contorna toda a cabeça.

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

SEMENTES SAUDÁVEIS RENDEM BONS FRUTOS

No dia 09 de junho, em Porto Alegre, a equipe de Educação Ambiental participou da
Caminhada em Defesa da Natureza da Escola Municipal de Educação Infantil Humaitá.
Esta passeata acontece desde 2009 em comemoração à Semana do Meio Ambiente,
tendo como finalidade promover um contato das crianças com a comunidade local,
mostrando o trabalho de educação ambiental que é desenvolvido na instituição. Este
evento teve a participação especial da mascote da Nova Ponte do Guaíba, Lontra, que
acompanhou aproximadamente 45 educandos nesta ação de sensibilização.
O atendimento aos programas ambientais definidos no PBA – Plano Básico Ambiental é
observado quando percebemos a aplicação da equipe do Consórcio em alinhamento com
as necessidades da região e das comunidades lindeiras, tratando com o devido respeito
a flora e fauna locais e disseminando conhecimento e informação nas escolas, aos
moradores da região e para os colaboradores da obra, através do Programa de Educação
Ambiental – PEA.
“Nosso compromisso vai muito além das campanhas e monitoramentos” - afirma o
Gerente de Meio Ambiente e SGI – Engenheiro Aldinei Martins, explicando que os
trabalhos são realizados com a dedicação necessária para garantir que a edificação desta
obra brote, cresça e floresça, permitindo as futuras gerações, uma colheita de frutos com
qualidade.
Colaboradores da Obra
No mês de junho as questões ambientais são
enaltecidas, já que dia 05 é conhecido como o Dia
Mundial do Meio Ambiente. “Solte a fera pela vida”
foi o tema do evento deste ano. O tema traz à tona
o tráfico de animais silvestres e a necessidade de
combater esse comércio ilegal que destrói a
biodiversidade, ameaça os ecossistemas, gera
custos para a economia e coloca em risco a vida de
seres humanos.
Para marcar a data, a equipe de Gestão Ambiental
do Consórcio Ponte do Guaíba desenvolveu
atividade de educação ambiental com os
colaboradores da obra.

ATENDIMENTO SOCIAL

Atualmente o empreendimento está com seu ritmo produtivo desacelerado, no entanto,
tem sido mantida as ações de gestão ambiental e o atendimento as comunidades
beneficiadas pelo projeto de reassentamento.
A equipe social mantém uma rotina diária de atendimento nas comunidades que varia de
acordo com as demandas. O papel da equipe consiste em manter o banco de dados
atualizado e as famílias informadas.

Encaminhamentos para
confecção de documentação nos
órgãos competentes

Esclarecimentos de dúvidas
referentes ao reassentamento

Visita domiciliar e atualização
cadastral

