
I SEMINÁRIO DA GESTÃO AMBIENTAL DA 
BR-242/MT

Data: 29 de novembro de 2019
Horário: 07h30 às 17h30
Local: Auditório da FAET/UFMT

Inscrições gratuitas no local do evento

OBJETIVOS

 O 1º Seminário da Gestão Ambiental da 
BR-242/MT tem por objetivo prestar contas à 
comunidade acadêmica e à sociedade de Mato 
Grosso dos resultados dos estudos e pesquisas 
em torno da gestão ambiental de obras de 
implantação e pavimentação da BR-242/MT, 
trecho Querência (Entr. BR-158) – Sorriso (Entr. 
BR-163). Serão apresentados resultados 
(parciais e definitivos) da ação da supervisão 
ambiental de obras de implantação e 
pavimentação, que forneçam parâmetros de 
natureza socioeconômica, político-cidadã e 
ambiental aplicáveis a projetos ambientalmente 
sustentáveis de rodovias em Mato Grosso. Os 
temas a serem abordados contemplarão os 
programas incluídos nos escopos de gestão 

ambiental adotado pela Coordenação Geral de 
Meio Ambiente-CGMAB, vinculada à 
DPP/DNIT, resumidos em: 
 - Educação ambiental;
 - Salvamento arqueológico e educação 
patrimonial;
 - Supervisão ambiental, abrangendo 
programa ambiental para construção; programa 
de saúde e segurança dos trabalhadores, 
prevenção e controle de processos erosivos; 
recuperação de passivos ambientais; 
recuperação de áreas degradadas; 
comunicação social; educação ambiental; 
controle de incêndios florestais e queimadas; 
controle e supressão da vegetação; 
disciplinamento do uso do solo na faixa de 
domínio e entorno imediato; monitoramento e 
controle da poluição atmosférica; 
monitoramento de ruídos; monitoramento e 
qualidade da água; proteção à fauna; proteção 
à flora; transporte de cargas perigosas.

 A programação do seminário será 
constituída por palestras, comunicações orais e 
apresentações de posters/banners que 
abordarão alternativas para a gestão ambiental 
das obras de pavimentação da BR-242/MT.

JUSTIFICATIVA

 O Programa de Investimentos em 
Logística e Transporte do Governo Federal, 
notadamente obras de pavimentação de 
rodovias, enfrenta grandes desafios no que 

tange aos impactos que essas obras causam no 
meio ambiente e sobre as comunidades que 
vivem nas áreas do entorno desses 
empreendimentos. O fato de a UFMT estar 
gerenciando uma obra desta envergadura abre 
possibilidades para geração de conhecimento, 
e desta forma contribuir para o controle desses 
impactos. Dessa forma, a UFMT tem a 
oportunidade de exercer sua missão de 
pesquisa-ensino-extensão, justo no momento 
em que a produção de granéis agrícolas tem o 
seu escoamento direcionado para os terminais 
de embarques na bacia Amazônica, gerando 
tensões que estão sendo decodificadas pelos 
estudos desenvolvidos pela UFMT. É hora de 
mostrar à sociedade mato-grossense a

PÚBLICO ALVO

 O 1º Seminário da Gestão Ambiental da 
BR-242/MT é voltado para os técnicos e 
pesquisadores de órgãos e entidades ligadas à 
gestão ambiental, professores, pesquisadores e 
alunos das universidades no segmento de 
proteção e desenvolvimento sustentável, 
consultoras e empresas ligadas às atividades 
de gestão e supervisão ambiental de obras de 
pavimentação, concessionárias, engenheiros, 
geógrafos, biólogos e educadores, estudiosos e 
pesquisadores de entidades públicas e 
privadas, cujas atividades se voltem para o 
controle dos impactos das obras de 
pavimentação sobre o meio ambiente.

importância desses resultados.



REALIZAÇÃO E APOIO

PROGRAMAÇÃO

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES

Inscrições grátis a serem realizadas no dia do 
evento, a partir das 07h30. Certificação de 8 
horas/atividade.

Mais informações: 
gestaoambientalbr242mt@gmail.com

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
MATO GROSSO

FACULDADE DE ARQUITETURA, 
ENGENHARIA E TECNOLOGIA

1º SEMINÁRIO DA GESTÃO 
AMBIENTAL DA BR-242/MT

CUIABÁ - MT
29 DE NOVEMBRO DE 2019

AUDITÓRIO DA FAET

29 DE NOVEMBRO DE 2019 (SEXTA-FEIRA)
 

AUDITÓRIO PROFESSOR JOÃO BALDUÍNO CURVO NETO 
(AUDITÓRIO DA FAET CAMPUS CUIABÁ DA UFMT)

7h30 CREDENCIAMENTO

8h ABERTURA DO SEMINÁRIO

8h20 PALESTRA DE ABERTURA

9h50 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

9h30 COFFEE BREAK

10h30
PROGRAMA DE CONTROLE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS
E QUEIMADAS (ASPECTOS EDUCACIONAIS)

10h50
PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO
VEGETAL E PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FLORA

11h10
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DA ÁGUA E LIMNOLOGIA

11h30 PAUSA PARA ALMOÇO

10h10 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

13h30
MOSTRA DE BANNERS/POSTERS DE AÇÕES
REALIZADAS PELA GESTÃO AMBIENTAL DA BR-242/MT

15h20 COFFEE BREAK

15h40 PROGRAMA DE SUPERVISÃO AMBIENTAL

16h20 PALESTRA DE ENCERRAMENTO

16h
PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS SÍTIOS DE IMPORTÂNCIA
HISTÓRIA, CULTURAL, ARQUEOLÓGICA E PAISAGÍSTICA

14h40 PROGRAMA DE PROTEÇÃO À FAUNA

14h20
PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DA POLUIÇÃO
ATMOSFÉRICA E PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDOS

com Marcos Antônio Ferreira Camargo
Coordenação de Conservação e Restauração de Ecossistemas da SEMA/MT

com participação da Superintendência Regional do
DNIT no Estado de Mato Grosso (SR-DNIT/MT)


