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Texto na íntegra: 

DNIT e Gestão Ambiental da rodovia 

Transamazônica participam de evento na 

Universidade Federal do Pará/Altamira 

 

Fonte: Consórcio Ambiental BR230/422/PA Transamazônica. 

O DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por meio da 
Gestão Ambiental da rodovia Transamazônica BR-230/PA, participará, a 
convite da UFPA-Universidade Federal do Pará- da IX Semana de Estudos 
Biológicos-IX SEBio, que será realizada do dia 09 a 13 de setembro, no 
campus universitário em Altamira-PA. 
 
O convite partiu da coordenação da IX SEBio à Gestão Ambiental da rodovia 
Transamazônica BR-230/PA que, por meio do PEA – Programa de Educação 
Ambiental, apresentará estande no evento, no dia 09, das 14h às 18h, com 
exposição de material educativo que subsidiam as atividades realizadas pela 
equipe do Programa. 
 
O PEA auxilia na sensibilização de práticas que visem à conservação e 
preservação da biodiversidade, e a redução do impacto ambiental das 
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atividades humanas sobre o meio ambiente, sendo um dos principais 
programas ambientais gerenciados pela Gestão Ambiental da referida rodovia. 
 
Segundo a coordenadora da IX SEBio,  Maria Dayanne da Silva Lima, “o 
evento tem por objetivo fomentar a discussão a respeito dos temas, por meio 
do conhecimento científico e de um olhar crítico sobre as perspectivas da 
sociedade para o futuro”, já que de acordo com  a coordenadora, o tripé saúde, 
educação e meio ambiente, encontram-se em incansáveis discussões. 
 
Para o coordenador do Programa de Educação Ambiental, Carlos Alberto 
Braga Gomes, a presença da equipe do PEA no evento, é extremamente 
importante, pois é mais uma oportunidade de debater sobre temáticas tão 
relevantes para o Meio Ambiente e para sociedade. “A sociedade precisa estar 
atenta às questões voltadas para o Meio Ambiente, já que o homem é o 
principal responsável pela preservação e conservação do mesmo”, ressalta. 
Os programas de Comunicação Social e Supervisão Ambiental da Gestão 
Ambiental da rodovia Transamazônica também participarão do evento com a 
presença da equipe do escritório de Altamira-PA. 

Joelza Oliveira 
 

O texto abaixo foi suitado- (atualizado)- após a realização do evento- por Renata Pantoja 
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O DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, por meio da 

Gestão Ambiental da rodovia Transamazônica BR-230/PA, participou, a convite 

da UFPA-Universidade Federal do Pará- da IX Semana de Estudos Biológicos-

IX SEBio, que começou no dia 09 e vai até o dia 13 de setembro, no campus 

universitário em Altamira-PA. 

 

 

 

 

 

 

 

A Gestão Ambiental da rodovia Transamazônica BR-230/PA, por meio do PEA 

– Programa de Educação Ambiental montou um estande no evento, para 

participar do primeiro dia do evento, das 14h às 18h, expondo material 

educativo que subsidiam as atividades realizadas pela equipe do Programa. 

 

 
 

O PEA auxilia na sensibilização de práticas que visem à conservação e 

preservação da biodiversidade, e a redução do impacto ambiental das 

atividades humanas sobre o meio ambiente, sendo um dos principais 

programas ambientais gerenciados pela Gestão Ambiental da referida rodovia. 
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Os programas de Comunicação Social e Supervisão Ambiental da Gestão 

Ambiental da rodovia Transamazônica, contou com a presença da equipe do 

escritório de Altamira-PA, assim como a participação da mascote da Gestão 

Ambiental, Ana Castanha. 

Renata Pantoja 
 

 

 

 

 


