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CREA‐RS FISCALIZA AS OBRAS DA NOVA PONTE DO GUAÍBA

No mês de março, representantes do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
(CREA‐RS) estiveram em visita e fiscalização às obras da nova travessia.
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CREA REALIZA FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DA PONTE
Uma equipe de profissionais do CREA – Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia, liderada pelo
Gerente de Fiscalização ‐ Engenheiro Químico e de
Segurança do Trabalho ‐ Marino Greco, inspecionou
as obras da Nova Ponte do Guaíba no dia 02 de
março. O objetivo da inspeção foi acompanhar os
processos produtivos e verificar as conformidades
operacionais da empresa com o sistema CREA. A
equipe também checou a regularidade das empresas
subcontratadas que estão relacionadas ao segmento
da engenharia, quanto a emissão da ART – Anotação
de Responsabilidade Técnica. Ainda foi verificado o
registro de seus profissionais e da própria empresa.

quantitativos que ilustram as dimensões do
empreendimento.
Posteriormente, a visita seguiu em campo, nas
frentes de serviço, canteiros industriais e usina de
concreto, acompanhada pelo engenheiro Edgard
Montagnoli Junqueira (Gerente de Produção). Pode‐
se evidenciar as questões relacionadas à segurança
dos trabalhadores e à qualidade dos produtos e
processos produtivos, além de todo o sistema de
rastreabilidade das peças fabricadas.

Os agentes fiscais foram recebidos no canteiro
administrativo pelo Gerente de Contrato Thiago
Dias. Acompanharam o encontro os engenheiros
Aldinei Martins (Gerente de Meio Ambiente e SGI) e
Cristiano Pereira Francisquini (Gerente Comercial e
de Administração Contratual).

A equipe de fiscalização era composta por
profissionais do Conselho Regional do Rio Grande do
Sul, ocupantes de cargos e atribuições diversas,
dentre elas:
 Chefe do Núcleo de Controle Operacional da
Fiscalização;
 Chefe do Núcleo de Suporte Técnico da
Fiscalização;
 Supervisor da Zonal Metropolitana;
 Agente fiscal da Inspetoria de Porto Alegre.
Inicialmente foi apresentada a obra e suas
características construtivas, sendo detalhado alguns

De acordo com o Gerente de Contrato Thiago Dias,
este tipo de evento auxilia a empresa no processo de
regularização documental. “A equipe de fiscais nos
alertou quanto ao cumprimento das obrigações que
nos compete e nos auxiliou na fiscalização e
exigências necessárias sobre nossos prestadores de
serviço. Por isso, estamos sempre à disposição para
receber os organismos reguladores e de
fiscalização”, afirma Thiago.
Após esta primeira etapa de visitação in loco, os
fiscais irão verificar a documentação fornecida pelo
empreendimento. No entanto, se demonstraram
satisfeitos com o que lhes foi apresentado.
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Com o tema “ Uso de soluções baseadas no meio ambiente para resolver problemas hídricos”, países, estados e
municípios refletiram e dialogaram no dia 22 de março sobre o bem mais precioso do planeta, a água. Ela é
condição básica para a sobrevivência de todos os seres vivos e garante o equilíbrio do clima e dos ambientes
naturais. Para que o poderoso recurso não esgote, ações para combater a escassez devem ser promovidas
constantemente para reforçar a consciência da população.
Assim, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio da Gestão Ambiental da
Nova Ponte do Guaíba, realizou uma atividade de sensibilização ambiental na Escola Estadual de Ensino
Fundamental Bartolomeu de Gusmão, no município de Canoas, envolvendo 104 alunos do 5º ao 6º ano.
Na oportunidade, os educandos assistiram palestras sobre a importância dos recursos hídricos e sua relação
com o empreendimento, receberam informações sobre o ciclo hidrológico, os usos da água e sua distribuição
no planeta e como economizar, entre outros aspectos. Além de conversarem e esclarecerem suas dúvidas sobre
o tema, os adolescentes participaram da dinâmica da “ Distribuição da Água. ” O objetivo desta prática lúdica é
proporcionar um momento de reflexão sobre a importância do uso racional e a preservação deste recurso tão
essencial para a vida.
O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU
(Organização das Nações Unidas) no dia 22
de março de 1992. A data é um esforço da
comunidade internacional para colocar em
pauta questões essenciais que envolvem os
recursos hídricos.
Em alusão à campanha, os colaboradores
do Consórcio Ponte do Guaíba participaram
das atividades promovidas pela Gestão
Ambiental do empreendimento.
Durante os diálogos diários de gestão
integrado, a equipe abordou sobre a
importância da água, orientou quanto ao
uso correto do recurso e apresentou dados
sobre consumo e reuso de água no
empreendimento.
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O Subprograma de Resgate e monitoramento da Flora tem como objetivo transplantar com sucesso espécies
vegetais de alto valor ecológico.
Na área do empreendimento e canteiros de apoio já foram realizados 51 procedimentos de transplantes vegetais.
Dentre eles, indivíduos como a figueira‐da‐folha‐miúda (Ficus cestrifolia) e a corticeira‐do‐banhado (Erytrina crista‐
galli), enquadrados como imunes ao corte por meio da Lei Estadual nº 9.519/1992. A ação também incluiu
exemplares de butiazeiro (Butia odorata) por serem protegidos pelo Decreto Estadual 42.099/2002 e alguns
indivíduos de jerivá (Syagrus romanzoffiana), por se tratar de uma espécie vegetal de relevância ecológica.
É importante lembrar que o transplante vegetal é um processo bastante estressante para a árvore, e muitos são os
fatores que determinam o sucesso do procedimento, tais como: a espécie, as condições do vegetal, o porte, a idade
e a resistência. Pensando na recuperação e adaptação do vegetal ao novo local são realizados monitoramentos
mensais, onde são avaliadas as condições visando a sobrevivência das árvores manejadas.

MELHORIAS EM TRAVESSIAS URBANAS E RELOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA
A implantação da nova travessia do Guaíba está modificando a disposição
da infraestrutura existente, fazendo com que haja a sua relocação, bem
como o surgimento de novas estruturas. Desta forma, o Programa de
Melhorias em Travessias Urbanas e Relocação de Infraestrutura do
Consórcio Ponte do Guaíba visa a manutenção da qualidade de vida da
população e busca evitar possíveis acidentes.
No mês de março, foi liberada nova frente de serviço para a implantação
do sistema viário definitivo junto à avenida Voluntários da Pátria, onde se
fez necessária a alteração do trânsito local, conforme autorização da EPTC
(Empresa Pública de Transporte e Circulação). Para atender ao
especificado em projeto previamente analisado e autorizado pelos órgãos
competentes, a equipe do Consórcio Ponte do Guaíba instalou
dispositivos de sinalização e alterou o sentido da via.
Foram instalados 76 tachões bidirecionais para orientar o duplo sentido
do trânsito local. Para ajudar a compor o desvio, foram utilizados 20
balizadores refletivos, 20 delineadores e aproximadamente 15 placas de
sinalização indicando estreitamento de pista com textos informativos
sobre o desvio.
Com o objetivo de manter a ordem, a fluidez e o fluxo do trânsito,
constantemente é realizado o alinhamento e manutenção nos
componentes da sinalização instalada.

