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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL/RS 
Rua General Daltro Filho, 999 – CEP: 99660.000 
 Fone/Fax: (0XX) 54 – 3366-1490/1455/1436 
www.campinasdosul.rs.gov.br 

 
Resposta ao pedido de esclarecimento do Edital de Concorrência 001/2021 

 
 
Requerente: Traçado Construções e Serviços Ltda 
 
 
Esclarecimentos: 
 
Sobre o questionamento feito pela Empresa Traçado Construções e Serviços Ltda, sobre o 

encontro E2: 

 O ponto de execução do furo de sondagem está deslocado em relação ao perfil 

longitudinal projetado. Para elaboração do projeto gerou-se um perfil estratigráfico do terreno 

trazendo a cota real da sondagem para a posição do perfil projetado, por isso tal dúvida da 

licitante foi evidenciada. 

 O perfil que deve ser seguido é o de PROJETO e o BOLETIM DE SONDAGEM 

são exatamente os SM-1A e SM-1B. 

 Na sequência, segue a Licença Ambiental solicitada. 

 
  Respondendo aos questionamentos, 

  Atenciosamente 

 
Campinas do Sul, 21 de setembro de 2021. 

 
 
 
 

Paulo Sérgio Battisti 
Prefeito 

PAULO SERGIO 
BATTISTI:53935
730063

Assinado de forma digital 
por PAULO SERGIO 
BATTISTI:53935730063 
Dados: 2021.09.21 
09:29:40 -03'00'
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                                         A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, criada pela Lei Estadual nº 9.077 de 04/06/90, registrada no Ofício do
Registro Oficial em 01/02/91, e com seu Estatuto aprovado pelo Decreto  nº 51.761, de 26/08/14, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº
6.938, de 31/08/81, que dispõe sobre a  Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06/06/90 e com base nos
autos do processo administrativo  nº    9368-05.67/20.8    concede a presente LICENÇA ÚNICA.

LICENÇA ÚNICA

I - Identificação:

1.1.1-
1.1.2-

estão inclusas no escopo do empreendimento as obras de acesso à ponte;
está prevista a alteração do traçado da estrada junto ao acesso à ponte pelo lado de Campinas do Sul, por meio da
retirada da curva existente;

Esta licença se refere à implantação de uma ponte sobre o Rio Passo Fundo, junto à Estrada Estadual ERS-211, interligando os
Municípios de Campinas do Sul e Ronda Alta, com cerca de 208 metros de extensão total e 9,8 metros de largura da seção-tipo;

alterações no empreendimento ou em sua concepção devem ser previamente autorizadas por esta Fundação, excetuando-se
aquelas previstas na Portaria FEPAM nº 58/2019;

Cópia desta Licença deve permanecer no local da obra, sendo imprescindível que todos os engenheiros/supervisores envolvidos
tenham conhecimento do que está expresso neste documento licenciatório;

As datas de início e fim das obras, incluindo as paralisações, deverão ser comunicadas à FEPAM, mediante apresentação de
declaração assinada pelo empreendedor;

1.1-

1.2-

1.3-

1.4-

1. Quanto ao Empreendimento:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitude: Longitude:-27,79663900 -52,67668200

RAMO DE ATIVIDADE:   3.451,20

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA ERS 211
EMPREENDIMENTO: 425648

A PROMOVER: PONTE

Condições e Restrições:II - 

Municípios: Campinas do Sul, Ronda Alta - todos localizados no Estado do RS

Coordenadas Geográficas 

Trecho Latitude / Longitude FinalLatitude / Longitude Inicial
Ponte sobre o Rio Passo Fundo
Canteiro de obras

-27,79640400
-27,79703100

-52,67506800
-52,67711200

Datum SIRGAS 2000

PONTE

-52,67697200-27,79682200
Extensão Km

         208,00 comprimento em metroMEDIDA DE PORTE:

LU Nº 00710 / 2021

Processo nº

9368-05.67 / 20.8

ENDEREÇO: RUA GENERAL DALTRO FILHO 999

99660-000    CAMPINAS DO SUL - RS
CENTRO

CPF / CNPJ / Doc Estr: 87.613.444/0001-80

EMPREENDEDOR RESPONSÁVEL: 37605 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS DO SUL

PRÉDIO
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6.2.1-

6.2.2-

nos locais onde forem instalados canteiros de obras e de apoio operacional, acampamentos e oficinas de manutenção,
assim como em áreas de bota-fora após seu uso;
nos taludes de corte/aterro logo após sua implantação, fazendo uso de espécies de rápido crescimento, não tóxicas
para saúde animal e preferencialmente espécies nativas pertencentes à fitofisionomia da região, sendo vetado o uso de
espécies exóticas invasoras;

o empreendimento deverá receber sinalização ambiental e de segurança viária;

as obras poderão ser iniciadas somente após a apresentação das complementações exigidas nesta Licença;

após o término da instalação, o empreendedor deverá solicitar o Termo de Encerramento ou a inclusão da ponte na Licença de
Operação da ERS-211, conforme estabelecido pelo Art. 3º da Portaria FEPAM nº 121/2019;

no prazo de até 60 (sessenta) dias deverá ser apresentado o(s) Certificado(s) de Regularidade do Cadastro Técnico Federal -
CTF/APP válido(s) (www.ibama.gov.br), de todos os empreendedores deste empreendimento, com correlação na(s) Ficha(s)
Técnica(s) de Enquadramento:

fica proibida qualquer modificação do Rio Passo Fundo;

as fundações deverão ser projetadas e executadas de forma a minimizar a intervenção no leito do rio e o risco de contaminação;

não está autorizada a execução de ensecadeiras;

não está autorizada a supressão de vegetação nativa;

Deverão ser adotadas medidas com vistas a evitar a erosão do solo e assoreamento dos recursos hídricos na área do
empreendimento;

O material mineral a ser utilizado nas obras deverá ser procedente de local devidamente licenciado;

está autorizado o uso de material excedente das atividades de terraplanagem e escavações na própria área do empreendimento
ou em outros locais administrados pelo empreendedor;

Em caso de uso de áreas para disposição temporária de material mineral deverão ser tomadas medidas para garantir o não
carreamento para o Rio Passo Fundo, devendo o material ser adequadamente destinado o mais breve possível;

É proibida a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de animais silvestres, conforme legislação vigente;

Deverão ser adotadas medidas preventivas e mitigadoras para os locais/pontos com necessidade de estabilização geotécnica,
devendo ser implantadas estruturas de contenção de processos erosivos, com intuito de garantir a segurança de tráfego e
ambiental;

Deverá ser promovida a restauração/remediação de áreas degradadas:

Deverá ser adotado o uso de aspersão com água nos acessos do trecho em obras, especialmente nos períodos de seca
(rara/pouca precipitação pluviométrica) e ocorrências de ventos fortes, sendo que a utilização desta prática deverá ser
documentada no Relatório de Supervisão Ambiental;

Deverá ser implantada cobertura vegetal sobre os solos expostos em decorrência das obras, de maneira a evitar processos
erosivos, sendo o empreendedor responsável pela manutenção e pelo acompanhamento das condições de medra da cobertura
vegetal;

Deverá ser realizado, em toda a faixa de domínio do empreendimento, o controle das plantas exóticas invasoras, reconhecidas
pela Portaria SEMA n° 79 de 31 de outubro de 2013, podendo o empreendedor aderir à programas institucionais;

A Supervisão Ambiental deverá zelar pelo cumprimento do estabelecido nesta licença, assim como orientar a execução das
medidas mitigadoras propostas relativas à instalação do empreendimento supracitado;

Deverá ser contínua e com o intuito de controlar e minimizar os impactos provenientes da atividade proposta sobre os solos, os
recursos hídricos e a biodiversidade existentes e monitorar as perturbações e possíveis desequilíbrios na fauna ocasionados pela
implantação do empreendimento;

1.5-

1.6-

1.7-

1.8-

2.1-

2.2-

2.3-

3.1-

4.1-

4.2-

4.3-

4.4-

5.1-

6.1-

6.2-

6.3-

6.4-

6.5-

7.1-

7.2-

2. Quanto à Preservação e Conservação Ambiental:

3. Quanto à Intervenção em Vegetação Nativa e Manejo Florestal:

4. Quanto ao Solo:

5. Quanto à Fauna:

6. Quanto às Medidas de Controle Ambiental:

7. Quanto à Supervisão Ambiental:

22 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10
Categoria DescriçãoCódigo

22 - 7
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A partir do início das obras deverá ser apresentado Relatório de Supervisão Ambiental (RSA), com periodicidade anual, referente
ao acompanhamento contínuo das obras e ao atendimento às condições e restrições desta licença, juntamente com memorial
descritivo que relate sobre o andamento das obras e com relatório fotográfico, tudo devidamente acompanhado pelas Anotações
de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis. As informações constantes no RSA devem ser objetivas e abordar os
aspectos relevantes referentes à supervisão ambiental do empreendimento;

As áreas de preservação permanente e os corpos hídricos devem ser protegidos do carreamento de material mineral oriundo da
movimentação de solo e de processos erosivos, devendo ser tomadas no mínimo as seguintes medidas: estabilização das vias de
circulação com recobrimento por pavimento provisório, execução de calhas provisórias para o escoamento da drenagem pluvial
com dissipador de energia nos pontos de lançamento, execução de calhas nas cristas dos taludes, estabilização imediata de
taludes após sua conformação e implantação de poços de drenagem ou bacias de sedimentação para captura dos sedimentos;

A camada de solo orgânico deverá ser reservada para posterior reaproveitamento na área do empreendimento, devendo ser
acondicionada em área fora das linhas de drenagem e devidamente protegida para não ser fonte de material carreável;

Os produtos químicos utilizados na construção civil (desmoldantes, impermeabilizantes, aditivos, adesivos e tintas, entre outros)
devem ser acondicionados em locais que garantam a contenção de possíveis vazamentos durante sua estocagem;

O sistema de drenagem pluvial deve garantir o escoamento adequado das águas pluviais, impedindo seu acúmulo sobre a pista,
de maneira a prevenir acidentes;

Está autorizada a intervenção em APP na área de influência direta do empreendimento com o objetivo de instalar elementos de
drenagem;

Deverão ser implantados dispositivos de drenagem pluvial (bueiros e galerias) em locais que permitam o escoamento natural das
águas e que garantam o fluxo hidrodinâmico de áreas adjacentes à rodovia (faixa de domínio);

os pontos de lançamento das águas pluviais não poderão ser localizados junto a locais com acúmulo de água (tais como açudes
ou barragens) destinados ao abastecimento de populações humanas ou ao abastecimento doméstico e de animais em
estabelecimentos rurais;

Deverão ser implantados dispositivos dissipadores de energia (escada hidráulica) para os casos onde houver cortes/aterros e
necessidade técnica de implantação de galerias/bueiros, para minimizar a ação e efeitos da força d'água, bem como prevenir e
controlar o potencial erosivo do talude/da encosta;

Está autorizado o uso de banheiros químicos nas frentes de trabalho, que devem ser coletados e transportados por veículos
licenciados para a atividade de "Coleta e Transporte de Resíduos de Esgotamento Sanitário", devendo seus resíduos ser
destinados a local licenciado para o seu transbordo ou tratamento, sendo obrigatório o registro do Manifesto de Transporte de
Resíduos e emissão de Certificado de Destinação Final, por meio do Sistema MTR Online;

os equipamentos eletromecânicos geradores de ruídos devem ser objeto de medidas acústicas para manter os ruídos em
conformidade com a Resolução CONAMA nº 1/1990;

Os tanques de armazenagem de combustíveis deverão ser aéreos, dotados de bacia de contenção para o caso de eventuais
vazamentos, conforme NBR nº 17505/06 da ABNT;

As áreas onde ocorrem atividades de abastecimento e manutenção de veículos, maquinário ou equipamentos devem ser dotadas
de sistema de drenagem oleosa (piso impermeabilizado, canaletas periféricas e caixa separadora de água e óleo), em
conformidade com a NBR 14605-2;

todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser coletado e destinado à reciclagem por meio do processo de rerrefino;
conforme determina a Resolução do CONAMA n° 362/2005, Arts. 1°, 3° e 12°;

É proibida a triagem, o acondicionamento, o armazenamento e a disposição de resíduos em áreas de preservação permanente;

Os resíduos da construção civil não podem ser dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos ou em lotes vagos, conforme
Resolução CONAMA nº 307/2002;

O transporte dos resíduos da construção civil Classe D (perigosos, como definidos no Art. 3º da Resolução CONAMA nº
307/2002) está sujeito ao registro de Manifesto de Transporte de Resíduos (Sistema MTR Online -

7.3-

8.1-

8.2-

8.3-

9.1-

9.2-

9.3-

9.4-

9.5-

10.1-

11.1-

12.1-

12.2-

12.3-

13.1-

13.2-

13.3-

8. Quanto às Obras de Terraplenagem e Construção Civil:

9. Quanto ao Sistema de Drenagem Pluvial:

10. Quanto aos Efluentes Líquidos:

11. Quanto aos Sons e Ruídos:

12. Quanto aos Óleos Lubrificantes:

13. Quanto aos Resíduos Sólidos:
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16.1.1-
16.1.2-

16.1.3-

18.1.1-
18.1.2-

18.1.3-
18.1.4-

no programa deverão ser indicados os parâmetros a monitorar, com as devidas justificativas técnicas;
o programa deverá contemplar Plano de Amostragem, incluindo:

deverá ser prevista no mínimo uma amostragem no local de implantação da ponte antes do início das obras;

Projeto final de engenharia e execução da obra, incluindo a ponte e os acessos;
Anuência do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) relativa ao projeto final de engenharia e
execução da obra;
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água do Rio Passo Fundo;
Laudo do meio biótico, em que conste, minimamente, o que segue:

16.1.2.1-
16.1.2.2-

16.1.2.3-

18.1.4.1-
18.1.4.2-

18.1.4.3-
18.1.4.4-

18.1.4.5-

18.1.4.6-

18.1.4.7-

número de pontos de monitoramento e sua localização;
dimensionamento, densidade amostral, distribuição espacial, bem como a periodicidade de amostragem
para cada parâmetro;
embasamento nos manuais ou normas técnicas nacionais ou internacionais, tais como: Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); United States Geological Survey (USGS); United States
Environmental Protection Agency (USEPA); OSPAR Guidelines for the Management of Dredged Material;
GILBERT, R. O. 1987. Statistical Methods for Environmental Pollution Monitoring. Van Nostrand Reinhold,
New York, N.Y.; Resolução CONAMA 454/2012;

Diagnóstico da ictiofauna, informando esforço amostral e lista de espécies capturadas;
As espécies devem ser capturadas com o mesmo esforço amostral empregado até 150 metros a montante
e 150 a jusante do local demarcado para a implantação da travessia;
Informar a ocorrência de espécies ameaçadas da ictiofauna;
Informar sobre a presença de espécies de mamíferos que se utilizam das duas margens, em distâncias
mínimas de 150 metros a montante e 150 a jusante do local demarcado por onde será implantada a ponte;
Informar o status de conservação das espécies de mamíferos que se utilizam das margens (capivaras,
lontras, iraras, etc);
Para efeito de análise do meio biótico, informar, inclusive com a demarcação em mapa (imagem), os
trechos de margem que serão impactados com as obras, sejam eles como área de trânsito, manobra de
veículos, áreas de bota fora, etc;
Informar sobre a ocorrência (a partir de relatos obtidos no local) da presença de espécies exóticas
invasoras da fauna, tais como javali (Sus scrofa), cervo Axis axis, ou mexilhão dourado (Limnoperna
fortunei), entre outros;

http://www.fepam.rs.gov.br/mtr/) e à emissão do Certificado de Destinação Final, exceto aqueles sujeitos à logística reversa;

Deve ser implantada a logística reversa para os resíduos que possuam acordos setoriais implantados, com documentação própria
de coleta e destinação, a saber: resíduos e embalagens de óleos lubrificantes pós-consumo, óleo lubrificante usado contaminado
(OLUC), pilhas e baterias, pneus e embalagens de aço (inclusive latas de tintas imobiliárias);

Os resíduos gerados deverão ser comprovadamente destinados a locais licenciados para seu recebimento;

A lavagem de veículos (carros, caminhões, tratores, etc.), máquinas e equipamentos deverá ser realizada em rampas ou áreas
dotadas de piso impermeável com drenagem para caixa separadora de água e óleo;

em caso de acidente, incidente ou sinistro com risco de danos a pessoas e/ou ao meio ambiente, a FEPAM deverá ser
imediatamente informada pelo telefone (51) 99982-7840

deverá ser realizado monitoramento do Rio Passo Fundo, a partir de Programa de Monitoramento da Qualidade da Água a ser
elaborado pelo empreendedor, o qual deverá ser previamente submetido à aprovação da FEPAM, com o objetivo de avaliar os
impactos da implantação do empreendimento na qualidade da água;

deverá ser feita a comunicação imediata ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e a  Secretaria do Meio
Ambiente e Infraestrutura na hipótese de descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológicos ou pré-histórico,
histórico, artístico ou numismático, na área do empreendimento, conforme previsto no art. 18 da Lei 3.924 de 26 de julho de 1961;

Deverão ser apresentados à FEPAM, com prazo mínimo de 60 dias de antecedência em relação ao início das obras, os seguintes
documentos:

13.4-

13.5-

14.1-

15.1-

16.1-

17.1-

18.1-

14. Quanto à Lavagem de Veículos, Máquinas e Equipamentos:

15. Quanto aos Riscos Ambientais e Plano de Emergência:

16. Quanto ao Monitoramento:

17. Quanto ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artistico Nacional - IPHAN:

18. Quanto às complementações:
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Este documento é válido para as condições acima no período de 22/03/2021 a 22/03/2026.
Data de emissão: Porto Alegre,  19 de março de 2021.

deverá ser instalada placa de identificação, segundo modelo disponível no site da FEPAM, em local de fácil visibilidade,
mantendo-a atualizada;

19.1-

                     Qualquer alteração na representação do empreendedor ou alteração do endereço para recebimento de
correspondência da FEPAM, deverá  ser imediatamente informada à mesma.

19. Quanto à Publicidade da Licença:

acessar o Sistema on line de Licenciamento, disponível no site da FEPAM, http://www.fepam.rs.gov.br, e preencher/atualizar as
informações solicitadas. O Manual de Operação do Sistema on line encontra-se disponível no site;

1-

A renovação desta licença deve ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade,  
fixado na respectiva licença, conforme Art. 14 § 4.º da Lei Complementar nº 140, de 08/12/2011. 

Documentos a apresentar para renovação desta Licença:III - 

Este documento foi certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado em sistema criptográfico
assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida integridade de seu

conteúdo e está à disposição no site www.fepam.rs.gov.br.
fepam®.
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Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.


