ROTA DO SOL
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CONHEÇA A RODOVIA
A rodovia conhecida como Rota do Sol, com 737 km
de extensão, liga o extremo oeste do Estado, a partir
da cidade de São Borja, até o litoral norte gaúcho,
no município de Terra de Areia. O trecho entre Tainhas
e a BRS-101, em Terra de Areia, apresenta 53,5 km de
extensão e é chamado de RSC-453/ERS-486. Inicia no
Planalto Sul-Brasileiro, desce a Encosta da Serra
e chega à Planície Litorânea Norte, atravessando
diferentes ecossistemas.

VOCÊ PASSA,
A NATUREZA FICA.
ATENÇÃO NA RODOVIA.
Este folder integra o conjunto de ações do Programa de Comunicação
Social da Rota do Sol, como medida de mitigação exigida pelo
licenciamento ambiental federal, conduzido pelo IBAMA.

ROTA DO SOL E MEIO AMBIENTE

ROTA DO SOL

A Rota do Sol foi construída na Zona Núcleo da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica (reconhecida pela UNESCO),
área de grande importância para a conservação desse
ecossistema no Rio Grande do Sul. Seu traçado também
atravessa três Unidades de Conservação Ambiental:
a Estação Ecológica Estadual Aratinga, a Área de Proteção
Ambiental da Rota do Sol e a Reserva Biológica
Estadual da Mata Paludosa.

Bombeiros - 190

SAMU - 192

Polícia Rodoviária - 198

(51) 9263.1744

Disque Denúncia - 100

DENUNCIE AGRESSÕES AO MEIO AMBIENTE
APA Rota do Sol - (54) 3244-3961
Estação Ecológica Aratinga - (54) 3244-1710
Reserva Biológica Mata Paludosa - (51) 3288-8109

APA Rota do Sol

ESEC Aratinga

REBIO Mata Paludosa

Fotografias: arquivo DAER, arquivo ESEC Aratinga, Daniel Slomp.

A Mata Atlântica na região é caracterizada pela grande
riqueza da flora e da fauna, apresentando diversas
espécies ameaçadas de extinção, como a araucária,
o palmito, o bugio-ruivo e o gato-maracajá, entre outras.
Também estão presentes várias nascentes de rios
importantes para o abastecimento de diversas cidades
e vilarejos.
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CONFIRA AQUI INFORMAÇÕES
SOBRE O TRANSPORTE DE
CARGAS PERIGOSAS
ATENÇÃO MOTORISTAS

CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS
QUE EXIGEM ATENÇÃO E CUIDADOS:

DICAS DE SEGURANÇA

Ao trafegar na rodovia, os motoristas devem considerar
as seguintes peculiaridades da região:

As ações destinadas a evitar danos ao meio ambiente natural e que objetivam a preservação
da flora e fauna nativas devem ser praticadas por todos os usuários da rodovia.

• Aclives e declives acentuados;
• Trechos sinuosos com curvas acentuadas;
• Alterações climáticas repentinas, como a formação de nevoeiro
(conhecido na região como viração) e chuvas localizadas;
• Tráfego intenso no verão, de dezembro a março, por ser rota
preferencial de acesso ao litoral para os veranistas da região
da Serra, muitas vezes ultrapassando sua capacidade viária;
• Travessia por áreas de preservação ambiental;
• Presença de animais silvestres e domésticos na pista;
• Riscos de contaminação nos cursos d’água existentes.

TRANSPORTE DE CARGAS PERIGOSAS
É proibido o transporte de cargas perigosas na
ERS-486/RSC-453, no trecho de Tainhas (entroncamento
ERS-020) a Terra de Areia (entroncamento BRS-101), a partir
das 12h das sextas-feiras até as 12h das segundas-feiras, e
também nos feriados estaduais ou nacionais, a partir das 12h
da véspera até as 12h do dia posterior. Nos demais dias da
semana, a proibição ocorre das 17h às 8h (Decisão Normativa
nº 94/2015 do Conselho de Administração do Daer).

EM CASOS DE EMERGÊNCIA
Em caso de emergência ou acidente no transporte de
“Produtos Perigosos”, o motorista deve respeitar a sinalização
prevista para o produto e comunicar pelo telefone
198 ou 193 as seguintes informações:

A segurança no trânsito
depende de cada um de nós.

IMPORTANTE:
Pare em local apropriado antes de iniciar
a descida da Serra, avalie as condições
do veículo e certifique-se de que não
existe aquecimento dos freios.

Obedeça à sinalização.

Mantenha distância segura
entre os veículos.

Não exceda o limite de velocidade.

Não faça ultrapassagens
em locais proibidos.
Utilize o cinto
de segurança.

Transporte as crianças
de maneira adequada.

• O produto que está transportando;
• Qual a emergência;
• Se há risco de vazamento, explosão ou vítimas;
• Se no local existe córrego de água.

Contribua para um trânsito mais
seguro, porque disso depende a
sobrevivência dos usuários da via.

Além disso, o motorista deve entregar o envelope com a ficha
de emergência ao policial responsável pelo atendimento,
seguir as orientações constantes na ficha de emergência e
utilizar o EPI.

LEMBRE-SE,
somos responsáveis pelos
acidentes e por suas
consequências.

MOTORISTA:

obedeça à sinalização
e respeite as normas
de segurança.

