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1. INTRODUÇÃO
O estudo que está sendo apresentado diz respeito a uma área de pedreira, extração de granito
para cominuição em britas (jazida de granito – P5), localizada na localidade de Cerro Chato,
distante a 12,7 km do trevo de Tapes e Sentinela do Sul, na BR-116 – Km 363+000 Lado Direito –
Trecho entre as cidades de Guaíba e Pelotas, sob a responsabilidade da construtora IVAÍ
ENGENHARIA DE OBRAS S.A., construirá a duplicação no trecho lote 03 do km 351+339 ao km
373+220. Obra de contrato com o DNIT nº TT459/2012-00.
Com a apresentação desse trabalho pretende-se a obtenção da Licença de Operação – LO da
jazida de granito, pra transformação em britas, apesar de ser opcional no projeto pelas seguintes
razões ou justificativas:







Previamente escolhida em relação a P2 (vistoria com equipe do IBAMA) por questões
ambientais, menor impacto ambiental, devido a área estar mais antropizada
principalmente pelo cultivo de acácia;
O terreno é composto de campo sujo atualmente, devido a retirada de acácia, sem curso
de água na área operacional, sem impedimento ambiental de monta;
Material rochoso, com boa área de afloramento, de aspecto maciço e homogêneo em
seu perfil sondado, por conseguinte o seu volume;
Situar-se relativamente próximo da obra, cerca de 12,7 km;
Por ser proveniente de estudo, apresentado no projeto, que originou a LI do trecho nº
875/2012 IBAMA concedida em 07 de agosto de 2012;

A presente jazida é contemplada pelo processo DNPM 810.905/2012 com 49,7ha, atualmente
uma autorização de pesquisa com alvará vigente de nº 5.426/2012 com validade até 09.10.2014.
Será transformado ao regime de licenciamento com licença da prefeitura e autorização do
proprietário, estes dois documentos seguem anexo junto com a certidão de zoneamento da
prefeitura local.
A área a ser licenciada será a área da configuração final projetada, que inclui a área a ser
minerada, acessos e as unidades industriais, tudo dentro da propriedade do Sr. Gilmar Seixas.
Portanto uma área menor do que a requerida junto ao DNPM.
Terá uma área de 6,60 ha com o memorial descritivo no anexo 11.1.
Incluído no item 10.9, as publicações de solicitação de licença ambiental no D.O.U. e em jornal
local, o Regional.
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2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
- Razão Social:
IVAÍ ENGENHARIA DE OBRAS S.A.

- Número dos registros legais:
CNPJ nº 76.592.542/0009-10
Inscrição Estadual nº 414/0005075
Número na JCPR 413901648294

- Endereço completo:
Sede: rua Saldanha Marinho, 1522 - Bairro Bigorrilho
80.430-160 – CURITIBA - PR
Endereço da obra: RS 715 km 01 s/nº, Sentinela do Sul, CEP 96.765-000

- Telefone e fax:
Sede: (041) 2141-6611
Obra: (051) 3679-1051

- Representantes legais:
Rafael Cordeiro Suplicy, Engº Civil
CPF: 034.533.509-01
Endereço: RS 715, km 01 s/nº, zona rural, Sentinela do Sul, CEP 96.765-000
Telefone: 051-3679-1051
Celular: 053-8124-1595
- Técnico Responsável:
Engenheiro: Rafael Cordeiro Suplicy
CPF: 034.533.509-01
Endereço: RS715 km 01, zona rural, Sentinela do Sul, CEP 96.765-000
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- Identificação da Consultoria envolvida:
Irajá Luiz Alberto Dahmer-Geólogo, CNPJ: 09.010.274/0001-36
Fone/fax: (051)3344-8101 – (051) 9968-2405
Endereço: Rua Nicolau Coelho, 135 cj202 – Vila Ipiranga
81.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
- Equipe multidisciplinar:





Irajá Luiz Alberto Dahmer, Geólogo, CREA 050.536-D
Giovanni Willer Ferreira, Engenheiro Florestal, CREA 096.368-D
Rodrigo Fonseca Hirano, Biólogo, CRBio 053969/03-D
Leticia Graziade Costa, Bióloga, CRBio 053983/03-D
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3.1. Objetivos
O objetivo de regularização desta área de extração de granito para transformação em britas,
pedreira P5, é o de fornecer material pétreo para implantação e construção da duplicação da BR116, Lote 03, segmento situado entre o Km 351+339 ao Km 373+220, com um volume estimado,
in situ, de 180.000 m³, correspondendo a 500.000 ton de rocha.

3.2. Justificativa
Para a implantação da BR116, será necessário a utilização de rocha para os devidos serviços que
serão implementados na duplicação da rodovia e para tanto necessita-se de rocha para esses
serviços. Para esse lote foram feitos estudos em duas áreas, que estão descritas na sequência, uma
com vegetação consolidada e com problemas na sua remoção e outra, praticamente desprovida de
vegetação que foi a selecionada para o licenciamento.

3.2.1.

Alternativa locacional

A. Pedreira P2 – Projeto

A pedreira indicada no projeto possui uma área completamente vegetada com um povoamento
puros de acácia-negra – Acacia mearnsii, e também dois fragmentos de vegetação nativa em estágio
médio de regeneração com grande ocorrência de epífitas (orquídeas e bromélias), conforme pode
ser observado na Figura 1. Diante do status de conservação do local não se indica a área para
exploração mineral para ser utilizada para implantação da BR/116.
Outro detalhe a ser observado, e também considerado, é o elevado número de residências situadas
ao redor da pedreira indicada pelo DNIT o que inviabilizaria a implantação/licenciamento da pedreira
nesse local.
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Figura 1: Localização geográfica da pedreira indicada no projeto, dentro de área de 2,81 ha
(fragmento de vegetação nativa em estágio médio de regeneração.

B. Pedreira P5 – Pedreira escolhida

A imagem ilustrada na figura 2 foi a pedreira escolhida por não haver tantos impactos direto sobre o
meio ambiente, possuindo apenas exemplares de árvores isolados (espécies pioneiras, Butia sp. E
Syagus romanzoffiana). A área, como um todo está constituída por plantio de acácia-negra (Acacia
mearnsii), já explorado. Possui um pequeno fragmento na porção central da área constituída por
vegetação em estágio médio de regeneração que não sofrerá intervenção. A jazida a ser explorada
também necessitará explorar a vegetação existente no seu topo (fragmento 6) constituído por
inúmeras espécies imunes ao corte figueiras (Ficus organensis), sendo viável o transplante das
espécies observadas nesse ponto, transplantando-as para a APP situada nas margens do arroio.
Nesse local, em um raio de 500 metros no seu entorno consta apenas uma residência transitória para
operários que exploram a acácia-negra quando em época de plantio/manutenção/colheita. Ou seja
normalmente desocupada.
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Figura 2: Pedreira alternativa do projeto e escolhida, com área para implantação da área de britagem
e usina de asfalto e de solo na primeira metade a partir da estrada e, pedreira ao redor e ao sul do
fragmento de vegetação em vermelho..

A extração de granito neste local é justificado por ter sido esta pedreira, P5, escolhida
previamente em uma vistoria por técnicos do IBAMA da unidade de licenciamento de Porto
Alegre, em detrimento a P2 que possui impedimentos ambientais em maior proporção que a
escolhida.
Assim é uma área próxima à obra, dista 12,7 km até o trevo na BR-116, pelos levantamentos
realizados no presente trabalho mostra um volume necessário de rocha para o fim proposto,
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180.000 m³ in situ, condicionantes geotécnicas favoráveis conforme o estudo realizado a partir
da sondagem e, por apresentar reduzido impacto ambiental no local.
A pedreira P5 foi requerida junto ao DNPM, processo 810.905/2012, com área de 49,7ha, como
requerimento de pesquisa o que originou o alvará de pesquisa nº 5.426 com validade até
09.10.14; este processo está em vias de transformação ao regime de licenciamento onde já
possui a licença da prefeitura de Sentinela do Sul para extração mineral, nº 01/2012 e a
autorização do proprietário para a extração mineral. Estes estão anexo ao trabalho juntamente
com a declaração da prefeitura de Sentinela do Sul aceitando o empreendimento no local, item
10.5,

3.3. Localização Geográfica
A jazida P5 situa-se na localidade Cerro Chato a noroeste da cidade Sentinela do Sul, dista cerca de
12,7 km do trevo na BR-116 que aproximadamente é o ponto médio do trecho do lote 03 a ser
duplicado.
É um alto topográfico com cota média de 200 m acima do nível do mar, está sobre a borda leste do
Escudo-Sul-Rio-grandense, representado por rocha granítica, formando um terreno irregular e
acidentado.
É uma área rural, com poucas casas ou residências. A atividade principal na localidade é a de cultivo
de acácia para empresas reflorestadoras e produção de carvão.
A área de 6,597ha é exatamente o da propriedade do Sr. Gilmar Seixas, constantes nos mapas e
plantas e desenhos anexos, a seguir uma planta topográfica mostrando os lindeiros confrontantes.
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Figura 3: Lindeiros observados ao redor da área objeto de licenciamento.

O acesso do local da futura pedreira a BR116 pode ser visualizada na imagem do google apresentada
na figura 4.
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Figura 4: Croqui de acesso – partindo da BR-116 até o local de instalação da pedreira.

Veja que o acesso a BR-116, contorna o máximo possível a área urbana da cidade de Sentinela do Sul.

Figura 5: Raio de 10 km no entorno da área objeto de licenciamento.
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Não foi constatada na área de influência 10 km ao redor do empreendimento, grafado em vermelho
na figura 5, objeto de licenciamento constante na listagem de Unidades de Conservação
(http://www.biodiversidade.rs.gov.br/arquivos/1162476858Quadro1.pdf),
nenhuma
unidade
cadastrada no Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC).
Anexo também o Mapa das Unidades de Conservação do Estado do Rio Grande do Sul, item 10.4.

3.4. Estruturas a construir
Na área da futura pedreira haverá as instalações da unidade de britagem, usina de solos, usina de
asfalto, um posto de óleo diesel combustível, escritório industrial e almoxarifado, balança e um poço
artesiano.
A unidade de britagem pode ser visualizada na planta planialtimétrica atual, item 11,7, onde haverá o
aproveitamento da transformação da rocha granítica em britas por gravidade, depositando as
diferentes granulometrias de britas em pilhas distintas. É um sistema a seco, sem utilização de
produtos químicos ou agua. A agua utilizada no sistema será para minimizar o efeito de geração de
pó e poeiras.
A usina de solos e de asfalto serão montados no final do sistema industrial e alinhados, recebendo a
matéria prima pétrea nos silos (um silo para cada granulometria de brita). Dentro da área demarcada
para as duas unidades industrias, no anexo acima, haverá uma configuração básica e disposição das
unidades industriais, usina de asfalto e de solo, que é o seguinte:
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Figura 6: Muro de contenção para 2 tanques de RR-1C e 2 tanques de CM-30 com 1 metro de altura.

Figura 7: Muro de contenção para o tanque de diesel para a caldeira com 1 metro de altura.
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Figura 8: Muro de contenção para 5 tanques de CAP e para a caldeira com 1 metro de altura.

Figura 9: Usina de asfalto.
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Figura 10: Área do soprador e dos compressores.

Figura 11: Queimador da Usina de Asfalto e correia transportadora.

7–
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Figura 12: Silos da Usina de Asfalto.
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Figura 13: Usina de base e correia transportadora.

Figura 14: Usina de solos
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Na área da usina de asfalto, será construído um piso impermeável de concreto obedecendo as
normas técnicas vigentes para conduzir eventual derrame de óleo, graxa ou concreto asfáltico a uma
caixa separadora de óleo e água. A seguir um memorial padrão para a construção do piso
impermeabilizado e suas edificações:

MEMORIAL DESCRITIVO DA IMPLANTAÇÃO DE USINA ASFÁLTICA

1. PAVIMENTAÇÃO DO PISO

1.1 Lastro do Contra piso
Argamassa seca, lastro de concreto estrutural de 05 cm de espessura, fck mínimo de 30 Mpa.

Limpeza e preparo da base
Retirada de entulhos, restos de argamassa, e outros materiais com picão, vanga, ponteira e mareta.
Varrer a base com vassoura dura, até ficar isenta de pó e partículas soltas. Se na base existir óleo,
graxa, cola ou tinta, providenciar a completa remoção.

Definição de níveis com assentamento de taliscas
A partir do ponto de origem (nível de referência), os níveis de contra piso deverão ser transferidos
com uso de aparelho de nível ou nível de mangueira. Os pontos de assentamento de taliscas deverão
estar limpos. Polvilhar com cimento para formação de nata, para garantir a aderência da argamassa.
A argamassa de assentamento da talisca deverá ser a mesma do contra piso.
Posicionamento das taliscas com distância máxima de 3 m (comprimento da régua disponível para o
sarrafeamento suficiente para alcançar duas taliscas). As taliscas deverão ter pequena espessura
(cacos de ladrilho cerâmico ou azulejo). O assentamento das taliscas deverá ser com antecedência
mínima de 2 dias em relação à execução do contra piso.
No dia anterior à execução do contra piso, a base completamente limpa, deverá ser molhada com
água em abundância. Imediatamente antes da execução do contra piso, a água em excesso deverá
ser removida, e executar polvilhamento de cimento, com auxílio de uma peneira (quantidade de 0,5
kg/m²), e espalhado com vassoura, criando uma fina camada de aderência entre a base e a
argamassa do contra piso. Esta camada de aderência deverá ser executada por partes para que a
nata não endureça antes do lançamento do contra piso. Em seguida preencher uma faixa no
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alinhamento das taliscas, formando as mestras, devendo as mestras sobrepor as taliscas. Compactar
a argamassa com soquetes de madeira, cortar os excessos com régua. Após completadas as mestras,
retirar as taliscas e preencher o espaço com argamassa. Lançar a argamassa, e compactar com
energia utilizando-se um soquete de madeira de base 30 x 30 cm e 10 kg de peso.
Sarrafear a superfície com régua metálica apoiada sobre as mestras, até que seja atingido o nível das
mestras em toda a extensão.

1.2 Regularização de base
Executar o acabamento superficial, traço 1:3, espessura de 2,0 cm.

1.3 Pisos
O piso deverá estar no mínimo com 15,0 cm. O piso por serem externos terão caída de 3% para uma
canela coletora de 10 cm de largura e 04 cm de profundidade com desnível para o escoamento na
caixa de inspeção levando até caixa de separador de óleos e graxas seguindo para lagoa de
decantação/sedimentação.
O óleo e graxas serão retiradas e destinas a empresas especializada para o destino correto do resíduo

1.3.1 Piso de Alta Resistência
As áreas funcionais externas conforme indicado no Projeto receberão piso de alta resistência polido.
O polimento será executado através de máquinas rotativas com pedra preta esmeril de três tipos em
três demãos sucessivamente mais finas. Não sendo aceitos os serviços de polimento executados por
processo manual. A espessura da camada do piso de alta resistência será de 20 mm.

1.3.2 Muro de contenção
Entre o muro de contenção de pedras e o piso possui uma distância de 70 cm para escoamento de
umidades a lateral do piso possui um muro de concreto de 80 cm evitando que umidade ou águas
possam ter contato com o piso.
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2. Bacia de Contenção dos Tanques
Argamassa seca cimento, Lastro de concreto estrutural de 05 cm de espessura, fck mínimo de 600
Mpa.
Muro de concreto com altura de 0,80 cm, sistema de tancagem sem saídas, todo o material fica
retido no local.

Sistema de Descarga e carregamento dos tanques:
Piso e calhas de 10 cm de largura e 4 cm de profundidade que conduz a caixa de inspeção que leva
até caixa de separador de óleos e graxas.
O carregamento dos tanques da parte superior será realizado com bombeamento e o
descarregamento dos mesmos por gravidade.
O carregamento e descarregamento dos tanques da parte inferior todos realizados por sistema de
bombeamento.


O local sempre será sinalizado com placas, com utilização de magotes específicos para cada
atividade e treinamento das pessoas que vão operar com uso de EPIs.

Na área industrial haverá um posto de óleo diesel combustível para abastecimento dos veículos
rodoviários. Está em análise a aquisição de um posto móvel e devidamente confinado, protegendo o
meio onde será instalado. A proposta da Ipiranga apresenta esta novidade que pode ser visualizada
na figura 15.

Figura 15: Detalhe da estrutura que será implantada na unidade de britagem para abastecimento.
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Este posto (apresentado na figura 15) deverá ser instalado ou montado nas imediações da balança.
O escritório industrial e almoxarifado integrado, deverá ter as dimensões do projeto ou com
pequenas alterações, o inserido na planialtimetria. Deverá conter dois banheiros, dois vasos
sanitários. Deverá conter também, um espaço para realizar refeições bem como um pequeno
vestiário. É previsto uma fossa séptica com sumidouro e um filtro anaeróbico, proporcional para os
descartes líquidos dos banheiros e pia do refeitório. É o único lugar com previsão de banheiros.
Outra estrutura a ser construída é a balança e o escritório de controle, medição e de emissão de
tíquete de pesagem. A previsão de dimensões é o padrão utilizado para pedreiras, é o estimado na
planta Planialtimétrica.
Quanto a energia elétrica, a ideia inicial e utilizar grupos geradores para suprir a demanda de energia
elétrica na área industrial.
É previsto a construção de um poço artesiano para obtenção de água subterrânea, para utilizar
basicamente, ao consumo humano em algumas das dependências da unidade industrial e, para
aspergir a geração de pó e poeiras em pontos específicos da unidade de britagem, bem como no
carro pipa para molhar os acessos. Este está sendo avaliado as propostas de duas empresas
especializadas que vão obter a licença para obra hídrica, construção do poço, e para a sua operação a
sua outorga.
E por fim a estrutura básica, a terraplenagem do terreno da área industrial, ficando um pátio amplo
que será posteriormente coberta por britas. Após a terraplanagem será construído sistema de
drenagem para as aguas pluviais com ligação a pelo menos duas caixas de sedimentação/decantação.
Na área da pedreira o escasso material orgânico da superfície será empilhado a montante da frente
de lavra projetada, entre esta e a área industrial, vide o anexo da configuração final estimada, para
um aproveitamento futuro quando da recuperação da pedreira após o término da operação de
extração mineral. A medida em que avança a lavra, serão construídos acessos da pedreira ao pátio da
área industrial.
A figura 16 detalha a planta industrial, contendo a unidade de britagem e área onde serão instaladas
as usinas de asfalto e de solo, nesta estão inseridas os tanques de insumos da usina de asfalto. Junto
a balança é previsto o posto de óleo diesel.
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Figura 16: Detalhe da planta industrial e distribuição das unidades na área.

3.5. Máquinas e Equipamentos
As unidades de britagem, de asfalto e de solos a serem instaladas possuem a configuração
apresentada no quadro 1:

Quadro 1: Configuração da unidade de britagem.
CAPAC

PESO (Kg) LARGURA (m) ALTURA (m) COMPRIMENTO (m) ANO FABR

Barber Greene Britag. Tubarao

MARCA

TIPO

MODELO SERIE/CHASSI
25x40

B141

200 t/h

16.200,00

2,31

2,26

2,72

1976

Barber Greene Britag. Tubarao

36FC

B297

100 t/h

11.690,00

1,58

2,12

1,58

1983

Barber Greene Britag. Tubarao

367S

B296

100 t/h

11.690,00

1,58

2,12

1,58

1986

Super

Us. de Asfalto

UA2M

Super

Us. de Solos

USC2

60/80 t/h

1981

350/600t/h 14.000,00

1976

A usina de asfalto possui filtro de mangas para minimizar o descarte gasoso. Não utiliza água no
sistema, portanto não gera efluente líquido, somente gasoso. Fornece o concreto asfáltico ou
emulsão asfáltica em um reservatório especial que mantem a temperatura aquecida deste produto,
sobre um caminhão que o transporta até a obra.
A usina de solos é um misturador de britas e água, produzindo um produto úmido, a mistura
homogênea dos dois elementos. É armazenado por período curto em silo para ser carregado e
transportado a obra.
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A balança é um equipamento conhecido, para o eficaz controle de medida dos produtos
encaminhados a obra de duplicação.
Na pedreira, está previsto o uso de uma ou duas escavadeiras hidráulicas do tipo CAT-320 para
carregar de rocha detonada os caminhões, de dois até quatro, fora de estrada RK 430, e estes
transportarem a rocha até a unidade de britagem, na boca do britador primário.
Na unidade de britagem, será utilizado uma carregadeira de concha grande CAT-950, para carregar e
transportar britas até os silos de entrada de britas das usinas de asfalto e de solos. Também servirá
para carregar os caminhões basculantes de 12 m3 que levarão britas a obra de duplicação do trecho.
Estes caminhões, a maioria, terceirizados, deverão sair enlonados do pátio de britas.
Na área industrial está previsto a instalação de dois grupos geradores, um de 500KVA e outro de 350
KVA, para atender a demanda de energia elétrica na planta industrial.

3.6. Pessoal
Na área industrial e na pedreira deverá ter a seguinte configuração no quadro de funcionários:
Na área industrial:
Na usina de asfalto: dois operador e um auxiliar
Na usina de solos: um auxiliar
Na balança: um balanceiro
Na unidade de britagem: dois operadores e dois auxiliares. Um operador de carregadeira.
No escritório industrial e almoxarifado: um engenheiro mecânico (períodos), um encarregado de
setor industrial, um mecânico, um soldador e um auxiliar. É previsto três vigias.
Na pedreira:
Um operador de escavadeira hidráulica, dois operadores de RK e um auxiliar. Quando houver
produção plena, será os mesmos número de operadores e de equipamentos. Terceirizado, um
Engenheiro de Minas, um operador, um blaster e três ajudantes.
Assim o quadro de funcionários ficará, no período normal ou em plena produção, com o mesmo
número de 21 funcionários contratados pela empresa empreendedora.

3.7. Descrições do Plano de Lavra
O plano de lavra proposto ao período de 02 anos de vigência da L.O. e tempo estimado para a
realização da obra, tem como premissas a produção estimada para a execução da obra de construção
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da rodovia, um volume total de granito de 180.000 m³ in situ resultando em um volume médio de
9.000 m³/mês de rocha in situ, o que deve gerar um volume médio de britas de 11.700 m³/mês.
Considerando uma estimativa de produção em até 20 meses, haverá uma média mês de 25.000
toneladas de britas, para a execução da obra.
Nos itens 11.5 e 11.6 encontra-se os perfis topográficos ou secções sobre a área da pedreira
mostrado na configuração final estimada (item 11.8), onde o cálculo estimado de volume de rocha in
situ, desconsiderando um decapagem de espessura de 2,0 m e a cota de arrasamento estimado em
166 m, utilizando os softwares Autocad e Topograph, apresenta 250.729,56 m³. Considerando uma
estimativa de 20% entre material inservível a britagem (rocha alterada), perdas, decapagem e
margem de segurança, perfazendo um volume de 50.145,91 m³. Assim o volume liquido a ser
considerado é de 200.000 m³ de rocha in situ, superando com alguma folga o estimado para a obra,
180.000 m³ de rocha in situ.
Inicialmente e em certos períodos onde tem a terraplanagem e base pronta para receber o rachão e
britas, para o leito estradal, haverá um incremento na produção de britas.
Os taludes na fase de produção, operação, deverão ter alturas médias de 10,0 m e inclinação de
cerca de 80º com a horizontal. Nos taludes que ultrapassar esta altura, deverá ter um berma de no
mínimo 5,0 m de largura.
A lavra será a céu aberto e em meia encosta e sob forma de bancadas na rocha granítica, com uso de
explosivos para o desmonte de rocha. A malha e número de furos terão uma variação pequena em
virtude do grau de fraturamento da rocha e homogeneidade estrutural e mineralógica (matriz da
rocha no presente caso). Deverá ocorrer detonações de médio impacto em termos gerais,
decorrentes do que se percebeu da geologia estrutural do maciço rochoso aflorante e de análises dos
testemunhos dos furos de sondagem.
Com as premissas estimadas, em no mínimo de 14 anos de produção, a configuração da pedreira
para este período, pode ser visto na planta planialtimétrica onde mostra a projeção da pedreira,
configuração final estimada, anexo 11.8. Deverá ocorrer um arrasamento do piso como um todo e
com caimento para a jusante, sudeste, ficando a cota do piso final, com de cerca de 166 m. Formará
uma área irregular conforme a projeção da pedreira visualizando em comparação com os perfis
topográficos anexo 11.5. Compare com o mapa de situação e planialtimetria mostrando a
configuração atual, ambos anexo, que mostra a situação atual em imagem do Google, onde mostra
muito bem o relevo, a sua planialtimetria.
A configuração final estimada é previsto taludes com 10m de altura em média e bermas de 5,0 m de
largura. É previsto cerca de 3 taludes normais e um parcial, de menor altura, vide os anexos da
configuração final estimada e dos perfis topográficos.
O pouco solo existente, no início das operações, será retirado e empurrado formando pilhas a
montante, para futuro reaproveitamento na recuperação da pedreira.
O cronograma da maioria das atividades é de modo contínuo, o cronograma pode ser observado na
página 119.
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4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - DA
O diagnóstico ambiental apresentado a seguir visa atender ao Termo de Referência, explicitando
suscintamente as condições da região onde está inserida o empreendimento, visando subsidiar
informações do clima, solo, geomorfologia, entre outros, possibilitando o Órgão Licenciador usufruir
das informações necessárias ao licenciamento em questão.
A área de influência direta – AID, é a poligonal a ser licenciada, de 6,60 ha.
A área de influência indireta – AII, estimou-se uma faixa de 500 m em volta da AID.

4.1. Clima
A área do empreendimento em questão, como toda a planície costeira sul-rio-grandense, está
incluída nos domínios de clima tipo C (subtropical e úmido) na classificação de Köppen,
caracterizado por uma temperatura média anual de 17,5ºC, tendo janeiro e fevereiro os meses
mais quentes e junho e julho os meses mais frios.
As quantidades anuais de chuvas oscilam entre 1.150 e 1.450 mm, bem distribuídas ao longo do
ano, porém com regime invernal.
Os ventos apresentam velocidades médias de 3-5 m/s e orientação predominante nordeste,
seguido de ventos de sudoeste com elevado teor de umidade.
A dinâmica meteorológica da região é condicionada, principalmente, pela circulação secundária,
estando sob influência de dois grandes sistemas atmosféricos: os anticiclones migratórios
polares e o anticiclone semifixo tropical, sendo o clima determinado pela presença de ar polar na
maior parte do ano.
A ação do vento na região, principalmente em áreas desnudadas como depósitos arenosos,
contribui para a potencialização de erosão sobre os mesmos, carreando os sedimentos
inconsolidados e acolmatando e assoreando áreas baixas ou alagadas (RIO GRANDE DO SUL,
1994).
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4.2. Geologia
O lote 03 da duplicação da BR-116, do km 351+339 ao km 373+220, situa-se no limite da borda
extrema leste do Escudo-Sul-Rio-Grandense e a Planície Costeira. Desta forma a duplicação deste
trecho situa-se sobre rochas cristalinas proterozóicas-eopalozóicas e, por vezes, sobre
sedimentos cenozoicos.
O Escudo-Sul-Rio-Grandense é constituído por unidades metamórfica e ígneas do Proterozóico
Inferior e Superior, além de riolitos e granitoides recentes de idade variando até o Cambriano.
São rochas compartimentadas em dois blocos principais, o ocidental representado pelo Fácies
Encruzilhada do Sul e o oriental representado pelo Fácies Dom Feliciano, são limitados pelos
falhamentos regionais de grande expressão e de movimentação transcorrente como principal,
possui uma direção geral NE-SW.
Na região em epígrafe, pedreira P5 encontram-se litologias do bloco oriental (Dom Feliciano),
este é constituído pelo Complexo Granítico-gnaissico Pinheiro Machado – Npma – e, diversos
granitoides como os do tipo Cerro Grande – Ncg – este ocorrente na área do lote 03 na área da
pedreira P5, e sob as jazidas E4, E5 e do canteiro de obras. Vide o mapa geológico apresentado
no item 11.9.
A presente jazida está sobre a Suíte Granítica Dom Feliciano e especificamente, o Fácies Cerro
Grande. É um granito típico regional, um monzogranito claro a levemente amarelado (onde
aflora, como na P5 por exemplo), formando um solo raso e regolítico. Comprovado pela
sondagem rotativa realizada em seis furos denominados de SR01 a SR06 (SR=sondagem
rotativa), perfis de sondagem no item 11.10 e a locação dos furos pode ser visto na figura 17.
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Figura 17: Detalhe da locação dos furos realizados na área de exploração de rocha.

Analisando os seis testemunhos de sondagem realizadas na P5, de um modo geral mostra um
aspecto maciço e são do granito, com presença de pouco a médio número de fraturas. Possui em
três testemunhos a presença de faturamento mais intenso e com presença de xenólitos, porém
pouco expressivos ou de pequena largura. Aparentemente não implica em fragilidade geotécnica
e petrográfica, para o fim proposto.

4.3. Geomorfologia
A presente jazida de granito, pedreira P5, está inserida no domínio geomorfológico
Embasamentos em Estilo Complexo, na região geomorfológica Planalto Sul-rio-grandense e, na
unidade geomorfológica Planalto Rebaixado Marginal no seu bordo extremo leste.
O relevo regional em que se enquadra o município de Sentinela do Sul varia de ondulado a forte
ondulado, o que é característico do Planalto Sul-rio-grandense. As altitudes médias atingem cerca de
250 m, com declividades acentuadas, estando as áreas mais declivosas geralmente associadas às
encostas das partes mais altas, enquanto que as planícies, com relevo suave ondulado a plano,
ocorrem ao longo dos cursos d’água, que são pouco representativas neste município. Veja o mapa da
geomorfologia, item 11.11.
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A figura 18 mostra a elevação onde situa-se a jazida P5. É uma meia encosta de elevação de
conformação média a abrupta. É uma vista, em primeiro plano do acesso superior existente, onde
ficará a área industrial, no plano intermediário e da esquerda para o centro da foto, abaixo do
caponete para a jusante, a área da pedreira a ser explorada. Mais à direita, adiante da vegetação a
APP mostrada na planialtimetria.
Em termos de segurança da atividade de extração do granito, a face fica voltada para um vale onde
não tem morador em um raio de 500 m e, a área industrial e estrada também estará protegidas, lado
oposto da frente de lavra.

Figura 18: Detalhe da elevação da pedreira destacando o fragmento florestal na porção mais alta, ao
lado da seta acima, indicando o local da pedreira.

4.4. Solo
O solo na área da pedreira é raro ou raso a ausente. Ausente nas porções de rocha aflorante. Ao
redor dos afloramentos e sob o caponete de vegetação a montante do afloramento maior de granito,
tem espessura de cerca de 0,15 m. somente a jusante e mais distante do afloramento granítico
maior, em direção a porção inferior da meia encosta, é que apresenta solo com espessura variando
de 0,6 m a 2.4 m, confirmado pela sondagem rotativa realizado na área.
O solo das partes mais baixas, os mais espessos, é caracterizado como eluvial uma camada superior
variando de 0,15 m a 0,9 m, ou seja, parcialmente transportado. A porção inferior, em todo o seu
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perfil, é regolitico, alteração do granito são sotoposto, compreendendo fragmentos diversos de
granito formando o conhecido saibro, contendo um pouco de argila.
Os solos estreitos superiores, em cotas superiores a montante do afloramento granítico, é orgânico e
pedregoso no geral.
Conforme a recomendação do Termo de Referência para jazida, no caso de granito, adotou-se a
classificação do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006). Apresentando a
classificação pedológica até o 3º Nível Categórico a denominação deste solo, em termos gerais e
na área da jazida P5, como Argisolo vermelho-amarelo distrófico humbrico.

Veja as fotos do pouco solo em alguns dos furos de sondagem, item 11.10. Página 152.

4.5. Recursos Hídricos
A área a ser licenciada está inserida na região hidrográfica do litoral, na bacia hidrográfica L 30
Camaquã, segundo a figura a seguir, obtida do SEMA, Rio Grande do Sul, Divisas Municipais e Bacias
hidrográficas (figura 19) e o Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, figura 20.

Figura 19: Mapa representativo das bacias hidrográficas do Rio Grande do Sul.
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Figura 20: mapa representativo da Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã

A bacia do Camaquã possui uma área de 25.996,11 km² e ocupa parte das regiões fisiográficas da
Serra do Sudeste, Encosta do Sudeste e Campanha. Limita-se ao norte com a Depressão Central
na bacia do Jacuí; ao sul com a bacia do Mirim-São Gonçalo; a leste com a bacia do Litoral
Médio; e a oeste com as nascentes do Rio Santa Maria.
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Os principais cursos d'água componentes desta bacia são: Rio Camaquã e os Arroios Sutil, da
Sapata, Evaristo, dos Ladrões, Maria Santa, do Abrânio, Pantanoso, Boici e Torrinhas.
Compreende a superfície de 13 municípios e conta com a população de 387.526 habitantes.
Baseado em critérios geofísicos, a Bacia do Camaquã foi dividida em quatro micro regiões:





Alto Camaquã (Bagé, Lavras do Sul);
Médio Superior (Pinheiro Machado e Caçapava do Sul);
Médio Inferior (Amaral Ferrador, Encruzilhada do Sul, Dom Feliciano, Canguçu, Piratini,
Santana da Boa Vista);
Baixo Camaquã (São Lourenço do Sul, Cristal, Camaquã).

Localmente, na jazida P5, na sua área de influência direta, tem dois recursos hídricos, um açude
situado aproximadamente ao centro e sul da jazida, obviamente na porção mais baixa, um baixo
topográfico. A jusante deste açude há uma área úmida intermitente de forma ovalada,
encaixada no talvegue, até aqui o primeiro recurso hídrico. Deste segue um talvegue, com aguas
intermitentes, contornando a propriedade e recebendo aguas pluviais excedentes das áreas
laterais, principalmente dos locais da pedreira e área industrial por serem mais altos
topograficamente, formando um curso de água no extremo sudeste-este. Este talvegue curso de
água é o segundo recurso hídrico, vai formar um dos afluentes iniciais do arroio Capivara.
As aguas decorrentes das chuvas percolam o raso solo que cobre a área pleiteada e sobre a
rocha sotoposta, tem seu fluxo migratório para os baixos topográficos, açude e talvegues que a
jusante passam a formar curso de água.
Parte das aguas pluviométricas percolam as fraturas das rochas graníticas como pode ser
constatado nos furos de sondagem realizados. O nível de água foi encontrado sobre a rocha sã e
em zonas de fraqueza da rocha, as zonas de fratura e/ou de contato de outras rochas como
xenólitos e provável caulinita.
Um fato interessante foi o artesianismo encontrado no final do furo SR-06, aos 19 m, que
coincide aproximadamente com o curso de água mais a jusante, situado a uma cota aproximada
de 155 m. por ser em final de meia encosta a pressão hidrostática forçou, ao menos por poucas
horas depois da realização do furo, o artesianismo ressurgente.

4.6. Flora
O presente estudo tem como objetivo avaliar as condições atuais da biota em uma área denominada
como Cerro Chato – situada na localidade de Sentinela do Sul, município de Sentinela do Sul - RS.
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A região, localizada em área de abrangência da Floresta Estacional Semidecidual (Figura 21),
constituída predominantemente por base rural e por minifúndios (cultivos e criações de subsistência)
plantio de acácia-negra (Acacia mearnsii) – na área em questão, objeto de licenciamento, os talhões
existente na propriedade já foram explorados, espécie de apenas um ciclo. Inserida neste contexto, a
propriedade em questão abrange um grande potencial pela atividade de mineração visto que
apresenta, em determinada área da propriedade, rocha exposta, de boa qualidade que servirá para a
atividade de britagem. A área de mineração compreende a área de extração e área de
beneficiamento.
A vegetação predominante encontrada na área destinada a extração de rocha, objeto do estudo
encontra-se representada, na sua maior parte, cultura de acácia-negra (Acacia mearnsii) que é
largamente explorada na região. Na porção sul do empreendimento objeto de licenciamento
observa-se fragmento de vegetação em área de preservação permanente (arroio sem nome, que
deságua no arroio Araçá e um pequeno banhado), que serão respeitadas as devidas limitações
restringidas pelo Código Florestal Estadual, relativas a Área de Preservação Permanente.
Dentre as espécies observadas no interior do fragmento florestal destacam-se: chal-chal (Allophylus
edulis), branquilho (Sebastiania sp.), chá-de-bugre (Casearia sylvestris), açoita-cavalo (Luehea
divaricata), camboatá-vermelho (Cupania vernalis), licurana (Hieronyma alchorneoides), camboatábranco (Matayba elaeagnoides), tarumã (Vitex megapotamica), pitangueira (Eugenia uniflora),
coentrilho (Zanthoxylum hiemale), araticum (Anonna sp.), entre outros, conforme pode ser
observado no quadro 2.
Exemplares isolados de jerivá (Syagrus romanzoffiana) e butiá (Butia capitata) foram observados na
área que sofrerá intervenção para exploração da pedreira e que esses vegetais deverão ser
transplantados, conforme projeto que será apresentado na sequência.
No restante da área, que não conflitam com as Áreas de Preservação Permanente, ocorrem
indivíduos esparsos nativos e também exemplares de frutíferas (laranjeiras, bergamoteiras, entre
outras) pressupondo que num passado na área existiria uma residência e esse pomar estava nas
proximidades dessa residência (atualmente uma “tapera”).
A vegetação nativa objeto de licenciamento (supressão e transplante) está descrita na sequência do
laudo.
O presente trabalho foi projetado em cumprimento às determinações dos Códigos Florestais
Estadual e Federal, respectivamente Lei no 9.519 e Lei 4.771, constituindo-se embasamento técnico
para a implantação das medidas mitigadoras pelos danos causados devido a exploração comercial da
pedreira. Salienta-se que haverá manejo de vegetação, constituída basicamente por exemplares
isolados, observou-se, na área diretamente afetada a presença de um exemplar de cambará
(Gochnatia polymorpha - Asteraceae) que encontra-se na lista de espécies ameaçadas (status
VULNERÁVEL), além da presença de outros exemplares isolados isolados de butiazeiro (Butia
capitata) e jerivás (Syagrus romanzoffiana), que deverão ser transplantados.
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Figura 21: Tipologia vegetação observada no entorno da Pedreira – Projeto Radam, 1993.

Com relação ao gênero Ficus existem diversos exemplares que deverão ser objeto de transplante
pois constituem-se espécie imune ao corte, conforme Artigo 33 da Lei Estadual nº 9.519, de 21 de
janeiro de 1992 e os mesmos encontram-se na área onde deverá ser implantada a pedreira, mais
precisamente no pequeno fragmento florestal existente na crista da área a ser explorada.
Além dos exemplares de figueiras, constatou-se também a presença de poucas epífitas, identificadas
em algumas árvores e bromeliáceas que completam a vegetação incluindo a vegetação arbórea e
que possibilita o suporte para o desenvolvimento satisfatório dessas espécies.
Salienta-se que o único exemplar de cambará (Gochnatia polymorpha - Asteraceae) não será passível
de transplante, visto que se encontra bastante debilitado e muito ramificado.

Quadro 2: Espécies observadas na área do empreendimento e seu entorno.
NOME CIENTÍFICO
Acacia bonariensis
Actinostemon concolor
Aioea saligna

NOME VULGAR
Unha-de-gato
Laranjeira-do-mato
Canela-vermelha
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Mimosaceae
Euphorbiaceae
Lauraceae
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NOME CIENTÍFICO
Allophylus edulis
Bambusa sp.
Butia capitata
Cabralea canjerana
Calliandra tweedii
Casearia sylvestris
Cecropia sp.
Cedrella fissilis
Cereus sp.
Cupania vernalis
Daphnopsis racemosa
Dodonea viscosa
Erythroxylum argentinum
Eugenia uniflora
Ficus luschnathiana
Ficus organensis
Gochnatia polymorpha
Gomidesia sellowiana
Guapira opposita
Hieronyma alchorneoides
Jacaranda micrantha
Lamanonia speciosa
Lithraea brasiliensis
Luehea divaricata
Matayba elaeagnoides
Mimosa bimucronata
Myrcia sp.
Myrciaria sp.
Myrsine coriaceae
Myrsine ferruginea
Nectandra megapotamica
Parapiptadenia rigida
Patagonula americana
Piptocarpha angustifolia
Podocarpus lambertii
Psidium cattleianum
Psidium guajava
Rollinia sp.
Roupala brasiliensis
Sapium glandulatum
Schinus molle
Schinus terebinthifolius
Sebastiania commersoniana
Syagrus romanzoffiana
Tibouchina sp.

NOME VULGAR
Chal-chal
Bambu
Butiá
Canjerana
Caliandra
Chá-de-bugre
Embaúba
Cedro
Tuna
Camboata-vermelho
Embira
Vassoura-vermelha
Cocão
Pitangueira
Figueira
Figueira-folha-miúda
Cambará
Guamirim
Maria-mole
Licurana
Caroba
Guaperê
Aroeira-brava
Açoita-cavalo
Camboatá-branco
Maricá
Guamirim
Cambuim
Capororocão
Capororoca
Canela-preta
Angico-vermelho
Guajuvira
Vassoura-branca
Pinheiro-bravo
Araçá
Goiabeira
Araticum
Carvalho-brasileiro
Pau-de-leite
Aroeira-piriquita
Aroeira-vermelha
Branquilho
Jerivá
Quaresmeira
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Sapindaceae
Poaceae
Palmae
Meliaceae
Fabaceae
Flacourtiaceae
Moraceae
Meliaceae
Cactaceae
Sapindaceae
Thymeliaceae
Sapindaceae
Erythroxylaceae
Myrtaceae
Moraceae
Moraceae
Asteraceae
Myrtaceae
Nyctaginaceae
Euphorbiaceae
Bignoniaceae
Cunoniaceae
Anacardiaceae
Tiliaceae
Sapindaceae
Mimosaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrsinaceae
Myrsinaceae
Lauraceae
Mimosaceae
Boraginaceae
Compositae
Podocarpaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Annonaceae
Proteaceae
Euphorbiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Euphorbiaceae
Palmae
Melastomataceae
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NOME CIENTÍFICO
Trema micrantha
Trichilia clauseni
Zanthoxylum hyemale
Zanthoxylum sp.

NOME VULGAR
Grandiúva
Catigua
Coentrilho
Mamica-de-cadela

FAMÍLIA
Ulmaceae
Meliaceae
Rutaceae
Rutaceae

Com as pequenas modificações e movimentação de solo a ser realizado no local, reposição de solo
superficial que deverá ser depositado em área localizada nas proximidades da pedreira, o que
facilitará o seu uso na reconstituição do terreno após sua efetiva utilização, por certo ocorrerá um
deslocamento suave, ou até mesmo a migração de algumas espécies, tanto faunísticas e florísticas
para locais contíguos a área de exploração ou até mesmo para a bordadura das áreas próximas, o
que poderá ser minimizado quando do período de recuperação, para tanto esse deslocamento será
minimizado, de acordo com as medidas mitigadoras propostas para esse projeto, que constará da
recuperação paisagística de toda a área, deixando-a o mais próximo possível do que encontrado
quando do início dos trabalhos na área.
O desenvolvimento de impacto visual na área do empreendimento, será provocado em primeiro
plano pela retirada da vegetação herbácea, constituídas por gramíneas e algumas espécies de Bactris
sp., que não tem condições de serem mensuradas e mesmo quantificadas, além e gramíneas, o que
ocasionará uma mudança na tonalidade, cor, textura do local, e posteriormente pela quebra de
harmonia natural (forma) morfodinâmica ocasionada pela presença de taludes, típicos das bancadas
de exploração mineral.
A alteração da qualidade visual é de média intensidade durante o período de exploração que
ocorrerá durante o período de exploração, a necessidade de se fazer uma cobertura vegetal, tanto
para proteger o local, bem como obstruir o impacto visual, que será minimizado pelo motivo da
pedreira não ficar aparente para os transeuntes da estrada situada na porção frontal da área
selecionada para implantação da pedreira. Não havendo portanto a necessidade de se um
acortinamento vegetal, já que num primeiro momento a faixa ciliar do arroio localizado na porção sul
minimizará esse impacto.

Rua Nicolau Coelho, 135/202 – Vila Ipiranga
91.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
(51) 9968.2405-3344.8101 -  iraja.dd@via-rs.net

44

4.7. Fauna
4.7.1.

Área de Estudo

A área objeto deste estudo refere-se ao local onde será instalada a área de empréstimos de materiais
(pedreira), a ser utilizada nas obras de duplicação da rodovia BR 116/RS, trecho Guaíba-Pelotas, no
segmento entre o km 300,54 e o km 511,76, com extensão de 211,22 km.
A área da pedreira está localizada no município de Sentinela do Sul, na região central do Estado. O
acesso para a área é feito via rodoviário, partindo de Porto Alegre, seguindo pela rodovia BR 116/RS
até Sentinela do Sul, acessando a estrada RS 715, distante 12,7 km do trevo na BR 116/RS de
Sentinela do Sul/Tapes, na localidade de Cerro Chato, caracterizado na figura 22.

Figura 22: Localização da área destinada a pedreira.

As figuras 23 a 35 caracterizam a área que foi estudada pela fauna para confecção do presente
relatório.
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Figura 23. Caracterização da área da pedreira.

Figura 24. Caracterização da área da pedreira.
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Figura 25. Caracterização da área da pedreira.

Figura 26. Caracterização da área da pedreira.
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Figura 27. Caracterização da área da pedreira.

Figura 28. Caracterização da área da pedreira.
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Figura 29. Caracterização da área da pedreira.

Figura 30. Caracterização da área da pedreira.
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Figura 31. Caracterização da área da pedreira.

Figura 32. Caracterização da área da pedreira.
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Figura 33. Caracterização da área da pedreira.

Figura 34. Caracterização da área da pedreira.
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Figura 35. Caracterização da área da pedreira.

4.7.2.

Caracterização dos Ambientes

4.7.2.1. Ambiente Aquático
4.7.2.1.1. Ictiofauna
Metodologia
Para o estudo em campo foram avaliados os pontos de influência direta e diretamente afetadas pela
implantação do empreendimento. Os pontos amostrados estão indicados conforme Figura 36 e
Quadro 3, e caracterizado conforme as fotos a seguir (Figuras 37 e 38).
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Figura 36. Localização dos pontos de amostragem para ictiofauna

Quadro 3: Pontos de amostragem
Área

Ponto

Coordenadas graus

PE

1

30°35'41.57"S/ 51°38'12.73"O

PE

2

30°35'45.76"S/ 51°38'03.11"O
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Figura 37. Ponto 1

Figura 38. Ponto 2.

As amostragens em campo foram obtidas com o auxílio de um petrecho de pesca, qual seja: puçá
(Figura 39). O puçá consiste em uma rede de malha muito fina (0,1 mm) em saco, com a boca presa a
uma armação de ferro retangular (80 cm x 50 cm) ligada a uma haste com 1,5 m de comprimento.
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Figura 39. Puçá

Os peixes coletados foram identificados em campo sempre que possível, sendo logo devolvidos à
água.
A classificação das espécies registradas nas diferentes categorias de ameaçada de extinção foi
elaborada com base em bibliografia especializada. Os níveis de ameaça regional e nacional para
todos os grupos trabalhados seguem Fontana et al. (2003) (baseado no Decreto nº 41.672/2002) e
Instrução Normativa MMA nº 03/2003, respectivamente, além da avaliação global classificada de
acordo com a International Union for Conservation of Nature - IUCN (2012.2).

Resultados
Anteriormente a realização do estudo na área do empreendimento, foi realizada pesquisa
bibliográfica para estimar as espécies com potencialidade de ocorrência na área. Foi utilizado como
referência para os dados secundários o Estudo de Impacto Ambiental/EIA do licenciamento
ambiental referente à adequação da capacidade e duplicação da rodovia BR 116/RS (STE, 2009).
No levantamento de dados primários da ictiofauna foram registradas três espécies, pertencentes a
três famílias diferentes (quadro 4), a baixa diversidade encontrada é característica de córregos de
cabeceira. A limitação imposta pelas condições físicas é, provavelmente, um fator muito importante
na estrutura de comunidades de peixes em córregos de cabeceira (LOTRICH, 1973). Lowe-McConnell
(1999) afirma que a diversidade de espécies de peixes diminui em direção às nascentes dos córregos,
onde os fatores físico-químicos e o tamanho e características dos abrigos podem ser muito
limitantes. Assim, não se sabe até que ponto, córregos menores poderiam atuar como barreiras
físicas para determinadas espécies. O aumento da riqueza e diversidade de espécies de peixes pode
então estar associado a uma maior disponibilidade de habitats (maior heterogeneidade espacial) em
córregos maiores. Lamouroux et al. (2002) verificaram que as características hidráulicas e
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geomorfológicas do hábitat físico em córregos, através de regiões biogeográficas distintas, são
altamente relacionadas à estrutura de suas comunidades ictiofaunísticas, padrão que resulta de
convergências adaptativas morfológicas e comportamentais dos peixes ao seu ambiente. Assim,
características biológicas dos indivíduos, tais como, morfologia corpórea, capacidade de natação,
taxa de longevidade, potencial reprodutivo e preferências quanto à posição na coluna de água,
poderiam ser preditas a partir destas características do ambiente.

Quadro 4: Lista de espécies com potencial ocorrência e das espécies identificadas durante
levantamento de campo.
FAMÍLIA/ ESPÉCIES

NOME POPULAR

CONSERVAÇÃO
RS

BR

GL

REGISTRO

DADO
2
SECUNDÁRIO

CURIMATIDAE
Cyphocharax saladensis

Biru

-

-

-

-

Cyphocharax voga

Biru

-

-

-

-

X

CRENUCIDAE
Characidium peterostictum

Canivete

-

-

-

-

X

Characidium tenue

Canivete

-

-

-

-

X

Lambari

-

-

-

-

X

Astyanax cf. fasciatus

Lambari-do-rabo-vermelho

-

-

-

-

X

Astyanax jacuhiensis

Lambari-do-rabo-amarelo

-

-

-

-

X

Astyanax sp.

Lambari

-

-

-

-

X

Charax stenopteurs

Lambari

-

-

-

-

X

Cheirodon ibicuhiensis

Lambari

-

-

-

-

X

Cheirodon interruptus

Lambari

-

-

-

-

X

Hyphessobrycon bifasciatus

Lambari

-

-

-

-

X

Hyphessobrycon luetkenii

Lambari

-

-

-

X

X

Hyphessobrycon meridionalis

Lambari

-

-

-

-

Oligosarcus robustus

Branca, tambicu

-

-

-

-

Oligosarcus jenynsii

Branca, tambicu

-

-

-

-

X

Serrapinus calliurus

Lambari

-

-

-

-

X

Hoplias malabaricus

Traíra

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

CHARACIDAE
Astyanax eigenmanniorum

ERYTHRINIDAE
LEBIASINIDAE
Pyrrhulina australis

Charutinho
CALLICHTHYIDAE

Hoplosternum littorale

Tamboatá
LORICARIIDAE

Hypostomus commersoni

Cascudo

-

-

-

-

X

Hypostomus aspilogaster

Cascudo

-

-

-

-

X
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FAMÍLIA/ ESPÉCIES

NOME POPULAR

CONSERVAÇÃO
RS

BR

GL

REGISTRO

DADO
2
SECUNDÁRIO

HEPTAPTERIDAE
Heptapterus mustelinus

Jundiá-mole

-

-

-

X

X

Pimelodella austrlis

Mandi

-

-

-

-

X

Rhamdia quelen

Jundiá

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

POECILIIDAE
Phalloceros caudimaculatus

Barrigudinho
SYNBRANCHIDAE

Synbranchus marmoratus

Muçum
CICHLIDAE

Cichlasoma portalegrense

Cará

-

-

-

Joana ou mixola

-

-

-

-

X

Geophagus brasiliensis

Cará

-

-

-

-

X

Gymnogeophagus gymnogenys

Cará

-

-

-

-

X

Gymnogeophagus rhabdotus

Cará

-

-

-

-

X

Crenicichla punctata

Legenda:
1

Conservação: RS = espécies ameaçadas no Rio Grande do Sul (Decreto nº 41.672/2002); BR = espécies ameaçadas no Brasil
(Instrução Normativa MMA nº 05/2004); GL = espécie globalmente ameaçada (IUCN, 2012.2). CR = Criticamente em perigo;
EP = Em perigo; VU = Vulnerável; DD = Deficiente em dados.
2
Estudo de Impacto Ambiental/EIA do licenciamento ambiental referente à adequação da capacidade e duplicação da
rodovia BR 116/RS (STE, 2009).

Considerações sobre a ictiofauna encontrada
Jundiá-mole é um pequeno heptapterídeo com ampla distribuição no sul da América do Sul predador
noturno vorás, alimentando-se de pequenos insetos aquáticos e pequenos peixes, vive em corpos
d’águas claras e rasas (figura 40).

Figura 40. Jundiá-mole (Heptapterus mustelinus)
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Lambari (figura 41) é um pequeno caracídeo que exercendo grande papel na cadeia trófica do meio
aquático tanto como consumidor de pequenos invertebrados com presa de peixes maiores com
traíras e jundiás.

Figura 41. Lambari (Hyphessobrycon luetkenii)

Espécies Ameaçadas ou em Extinção
Ressalta-se que não houve registro na área de influência de espécies de peixes classificadas como
ameaçadas de extinção de acordo com o Decreto Estadual nº 41.672/2002 e Instrução Normativa
MMA nº 05/2004.

4.7.2.2. Ambientes Terrestres
As condições climáticas são fatores que influenciam a atividade de algumas espécies, por esta razão
são apresentadas nas ilustrações a seguir as condições meteorológicas durante o período de
levantamento, registradas pela estação climática localizada no município de Porto Alegre, estação
mais próxima do local do estudo (INMET, 2013). O levantamento em campo foi realizado no período
de 09 a 12 de fevereiro de 2013, em uma área de 49,7 hectares, e as condições climáticas são
apresentadas nas figuras 42, 43 e 44.
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Figura 42. Temperaturas diárias (máxima, média, mínima) (Fonte: INMET, 2013)

Figura 43. Insolação total diária (Fonte: INMET, 2013)
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Figura 44. Chuva acumulada em 24h (Fonte: INMET, 2013)

4.7.2.2.1. Hepertofauna
Metodologia
Para caracterização dos anfíbios e répteis foi realizada uma vistoria técnica na área do
empreendimento. Durante essa vistoria, com o objetivo de visualizar indivíduos em atividade de
deslocamento, vocalização ou alimentação, foram realizados transectos livres (tanto para o período
diurno quanto para noturno) por toda a área que será diretamente afetada pelo empreendimento,
além de outras metodologias mais específicas para cada grupo, a serem descritas a seguir.
Adicionalmente, foram considerados todos os espécimes encontrados nas áreas de influência por
membros de outras equipes técnicas, quando possível confirmar a identificação da espécie por meio
de fotografias.

A. Anfíbios
Anteriormente a realização do estudo na área do empreendimento, foi realizada pesquisa
bibliográfica para estimar as espécies com potencialidade de ocorrência na área. Foi utilizado como
referência para os dados secundários o Estudo de Impacto Ambiental/EIA do licenciamento
ambiental referente à adequação da capacidade e duplicação da rodovia BR 116/RS (STE, 2009).
Três métodos foram utilizados para o estudo da comunidade de anfíbios da área de interesse:
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Busca por encontros visuais (Visual Encounter Survey - VES) (HEYER et al., 1994): Neste método
realizou-se busca ativa por indivíduos em fase larval ou adulta, investigando os microambientes
potencialmente ocupados por esses animais nas áreas de estudo. Tal metodologia foi aplicada
durante o dia e a noite em ambientes aquáticos, bem como em ambientes florestais, onde
foram vasculhados troncos, epífitas, rochas e serrapilheira (Figura 45).

Figura 45. Metodologia de busca por encontro visuais



Transectos auditivos (Audio Strip Transect - AST) (Heyer et al., 1994): Trechos pré-definidos das
áreas de amostragens foram percorridos, sendo registrados as espécies em atividade de
vocalização. Esta metodologia foi aplicada nas primeiras horas da noite, próximo a corpos
d’água e interior da mata (quadro 5 e figuras 46, 47 e 48).
Quadro 5: Pontos de amostragem para transecções auditivas de anfíbios durante o estudo.
Área

Transectos

PE

1

PE

2

Coordenadas graus

30°35'40.96"S
30°35'39.15"S
30°35'39.15"S
30°35'45.53"S
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Figura 46. Transectos auditivos.

Figura 47. Caracterização do ambiente no transecto Ponto 1.
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Figura 48. Caracterização do ambiente no transeto 2.


Encontros ocasionais: Foi realizada a identificação de anfíbios que por ventura se deslocassem
nas estradas de acesso a área de interesse, além da identificação de espécies encontradas
durante o deslocamento por terceiros foram incluídos nesta categoria.

Foi percorrida área de 49,7 hectares do respectivo empreendimento, além do entorno imediato da
mesma (200 m da poligonal), à procura de animais em atividade de deslocamento, alimentação ou
vocalização. O esforço amostral total (considerando-se as três metodologias aplicadas) foi de
aproximadamente 6 horas/coletor/dia.
A nomenclatura científica e ordenação taxonômica das espécies foram feitas com base na
classificação atualmente utilizada pela Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH, 2012), os nomes
populares são citados conforme Kwet & Di-Bernardo (1999), Garcia & Vinciprova (2003), Faivovich
(2005), Frost et al. (2006), Achaval & Olmos (2007), Deiques et al. (2007), Frost (2009). A classificação
das espécies registradas nas diferentes categorias de ameaçada de extinção foi elaborada com base
em bibliografia especializada. Os níveis de ameaça regional e nacional para todos os grupos
trabalhados seguem Fontana et al. (2003) (baseado no Decreto nº 41.672/2002) e Instrução
Normativa MMA nº 03/2003, respectivamente, além da avaliação global classificada de acordo com a
International Union for Conservation of Nature - IUCN (2012.2).

B. Répteis
Anteriormente a realização do estudo na área do empreendimento, foi realizada pesquisa
bibliográfica para estimar as espécies com potencialidade de ocorrência na área. Foi utilizado como
referência para os dados secundários o Estudo de Impacto Ambiental/EIA do licenciamento
ambiental referente à adequação da capacidade e duplicação da rodovia BR 116/RS (STE, 2009).
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O levantamento da fauna de répteis seguiu basicamente os procedimentos de procura ativa, que
consistiu em lentas caminhadas durante o dia na área levantada (MARTINS & OLIVEIRA, 1998). Nesta
metodologia procurou-se abranger o maior número possível de micro-habitats em busca de animais
em atividade (forrageio, de termorregulação ou de deslocamento) ou em potenciais abrigos, como
tocas, troncos, entulhos ou sob pedras. Além de realizar a identificação de répteis atropelados nas
estradas de acesso a área de interesse, assim como na identificação de espécies encontradas durante
os deslocamento e reconhecimento dos pontos de amostragem (figuras 49 e 50).

Figura 49. Metodologia de procura ativa.
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Figura 50. Verificação de presença de répteis em locais prováveis de ocorrência.

A nomenclatura utilizada para identificação das espécies está de acordo com a proposta pela
Sociedade Brasileira de Herpetologia (SBH, 2012.2), sendo Achaval & Olmos (2007) e Lema (2002) a
bibliografia consultada para auxiliar na identificação dos animais, além dos trabalhos de Lema et al.
(1980) e Borges-Martins et al. (2007b) como fonte de dados secundários. A classificação das espécies
registradas nas diferentes categorias de ameaçada de extinção foi elaborada com base em
bibliografia especializada. Os níveis de ameaça regional e nacional para todos os grupos trabalhados
seguem Fontana et al. (2003) (baseado no Decreto nº 41.672/2002) e Instrução Normativa MMA nº
03/2003, respectivamente, além da avaliação global classificada de acordo com a International Union
for Conservation of Nature - IUCN (2012.2).
Foi percorrida área de 49,7 hectares do respectivo empreendimento, além do entorno imediato da
mesma (200 m da poligonal), à procura de animais em atividade de forrageio, termorregulação ou
deslocamento. O esforço amostral foi de aproximadamente 6 horas/coletor/dia. As informações
foram baseadas nos estudos apresentados no quadro 6 e figuras 51 a 54.

Quadro 6: Pontos dos transectos realizados para amostragem de répteis.
Área

Transectos

PE

1

PE

2

Coordenadas graus
30°35'37.51"S
51°38'13.37"O
30°35'43.91"S
51°38'8.49"O
30°35'39.15"S
51°38'16.58"O
30°35'45.53"S
51°38'9.02"O

Rua Nicolau Coelho, 135/202 – Vila Ipiranga
91.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
(51) 9968.2405-3344.8101 -  iraja.dd@via-rs.net

65

Figura 51. Transectos realizados no levantamento de répteis.

Figura 52. Transectos 1
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Figura 53. Transectos 1.

Figura 54. Local de provável ocorrência de répteis localizado no transecto 2.
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Resultados
A. Anfíbios
Os anfíbios são os animais comumente chamados de sapos, rãs, pererecas (ordem Anura),
salamandras (ordem Caudata) e cecílias ou minhocões (ordem Gymnophiona). Os anfíbios anuros
(sapos, rãs e pererecas) apresentam umas das características mais marcantes entre os vertebrados:
possuem duas fases de vida muito distintas – uma fase aquática, o girino, e a outra terrestre, quando
são adultos. Por terem seu ciclo de vida intimamente relacionado à água e/ou umidade e por
possuírem, principalmente, a pele muito permeável e sensível, são animais bastante suscetíveis a
alterações no meio ambiente. Essas características permitem que sejam utilizados, com sucesso,
como indicadores de qualidade ambiental (DUELLMAN; TRUEB, 1994; STEBBINS; COHEN, 1995).
No levantamento de dados primários da fauna de anfíbios foram registradas 12 espécies,
pertencentes a seis famílias diferentes: A família com maior representatividade foi Hylidae, com
cinco espécies, o que representa 41,66% das espécies identificadas, seguida das famílias Leiuperidae
e Leptodactylidae, ambas com três espécies, representando 16,66% cada, as demais representaram
8,33% (quadro 7). A maioria das espécies foi registrada através de vocalizações durante o período
noturno. As fotos a seguir (figura 55 a figura 59) ilustram alguns representantes comumente
encontrados no local do empreendimento.

Quadro 7: Lista de espécies com potencial ocorrência e das espécies identificadas durante
levantamento de campo.
FAMÍLIA/ ESPÉCIES¹

NOME POPULAR

CONSERVAÇÃO

2

RS

BR

GL

REGISTRO³

DADO
4
SECUNDÁRIO

BUFONIDAE
Rhinella dorbignyi

sapinho-de-jardim

-

-

-

-

X

Rhinella fernandezae

sapinho-de-jardim

-

-

-

A/V

-

Dendropsophus minutus

perereca-guria

-

-

-

A

X

Dendropsophus sanborni

perereca

-

-

-

-

X

sapo-ferreiro

-

-

-

A/V

X

HYLIDAE

Hypsiboas faber
Hypsiboas pulchellus

perereca-do-banhado

-

-

-

A/V

X

rã-boiadora

-

-

-

A/V

X

Scinax fuscovarius

perereca-raspa-de-cuia

-

-

-

-

X

Scinax squalirostris

perereca-nariguda

-

-

-

A

X

Scinax granulatus

perereca-de-banheiro

-

X

Pseudis minuta

LEIUPERIDAE
Physalaemus biligonigerus

rã-chorona

-

-

-

A/V

X

Physalaemus riograndensis

rã-chorona

-

-

-

V

-

Physalaemus gracilis

rã-chorona

-

-

-

-

X
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FAMÍLIA/ ESPÉCIES¹
Physalaemus curvieri
Pseudopaludicola falcipes

NOME POPULAR

CONSERVAÇÃO

2

REGISTRO³

DADO
4
SECUNDÁRIO

-

-

X

-

-

-

X

RS

BR

GL

rã-cachorro

-

-

rãzinha

-

LEPTODACTYLIDAE
Leptodactylus gracilis

rã-listrada

-

-

-

A/V

-

leptodactylus latrans

rã-criola

-

-

-

A/V

-

-

-

-

-

X

-

-

-

A/V

X

-

-

-

A/V

-

Leptodactylus latinasus
Leptodactylus mystacinus

rã-piadora
rã-de-bigodes
RANIDAE

Lithobastes catesbeianus

rã-touro

Elachistocleis bicolor

rã-grilo

MICROHYLIDAE

Legenda:
1

Segundo SBH (2012).
Conservação: RS = espécies ameaçadas no Rio Grande do Sul (Fontana et al. (2003) / Decreto nº 41.672/2002); BR =
espécies ameaçadas no Brasil (Normativa MMA nº 03/2003); GL = espécie globalmente ameaçada (IUCN, 2012.2). CR =
Criticamente em perigo; EP = Em perigo; VU = Vulnerável; DD = Deficiente em dados.
3
Registro: A-auditivo; V-visual
4
Estudo de Impacto Ambiental/EIA do licenciamento ambiental referente à adequação da capacidade e duplicação da
rodovia BR 116/RS (STE, 2009).
2

Figura 55. rã-chorona (Physalaemus riograndensis)
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Figura 56. Rã-chorona (Physalaemus biligonigerus)

Figura 57. Rã-grilo (Elachistocleis bicolor)
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Figura 58. Perereca-do-banhado (Hypsiboas pulchellus)

Figura 59. Rã-touro (Lithobastes catesbeianus)
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o Espécies Ameaçadas ou em Extinção
Ressalta-se que não houve registro na área de influência de espécies de anfíbios classificadas como
ameaçadas de extinção de acordo com o Decreto Estadual nº 41.672/2002 e Instrução Normativa
MMA nº 03/2003.

B. Répteis
A fauna reptiliana possui fundamental importância no equilíbrio ecológico das comunidades
faunísticas, visto que muitas espécies são predadoras especialistas, e também servem de alimento
para algumas espécies de aves, mamíferos e até mesmo outros répteis (BALESTRIN; DI-BERNARDO,
2005; MARTINS; MARQUES; SAZIMA, 2002). Além dessa importância no equilíbrio ecológico, os
répteis são animais sensíveis às alterações dos parâmetros físico-químicos do ambiente pelo fato de
ocuparem tanto ambientes aquáticos quanto terrestres, tornando-se bons bioindicadores de
qualidade ambiental.
No levantamento de dados primários da fauna de répteis foram encontradas 5 espécies,
pertencentes a 4 famílias. A família com maior representatividade foi Teiidae, com duas espécies, o
que representa 40% das espécies identificadas, as famílias Colubridae, Dipsadidae e Viperidae, ambas
com uma espécie, representando 20% cada (quadro 8). A maioria dos registros foi de espécimes
atropelados na rodovia RS-715, conforme as fotos a seguir (figuras 60 a 63).

Quadro 8: Lista de espécies com potencial ocorrência e das espécies identificadas durante
levantamento de campo.
FAMÍLIA/ ESPÉCIES¹

NOME POPULAR

CONSERVAÇÃO

2

REGISTRO³

DADO
4
SECUNDÁRIO

RS

BR

GL

cágado-preto

-

-

-

-

cágado-de-pescoço-comprido

-

-

-

-

X
X

-

-

-

-

X

teju-verde

-

-

-

V

X

lagarto-do-papo-amarelo

-

-

-

V/VE

X

-

-

-

V

X

CHELIDAE
Acanthchelys spixii
Hydromedusa tectifera

AMPHISBAENIDAE
Amphisbaena trachura

cobra-cega
TEIIDAE

Teius oculatus
Salvator merianae

COLUBRIDAE
Mastigodrias bifossatus

Jararaca-do-banhado
DIPSADIDAE

Erythrolamprus poecilogyrus

cobra-capim

-

-

-

-

X

Erythrolamprus jaegeri jaegeri

cobra-verde

-

-

-

V

X

Philodryas patagoniensis

papa-pinto

-

-

-

-

X

cobra-espada-pampeana

-

-

-

-

Tomodom ocellatus

Rua Nicolau Coelho, 135/202 – Vila Ipiranga
91.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
(51) 9968.2405-3344.8101 -  iraja.dd@via-rs.net

72

Sibynomorphus ventrimaculatus

bormideira

-

-

-

-

X

Oxyrhphus rhombifer

falsa-coral

-

-

-

-

X

Thamnodynastes hypoconia

corredeir-quilada

-

-

-

-

X

Thamnodynastes strigatus

corredeira

-

-

-

-

X

boipeva

-

-

-

-

X

-

-

-

V

-

Xenodon merremii
Bothrops neuwiedi

VIPERIDAE
Jararaca-pintada

Legenda:
1

Segundo SBH (2012.2).
Conservação: RS = espécies ameaçadas no Rio Grande do Sul (Fontana et al. (2003) / Decreto nº 41.672/2002); BR =
espécies ameaçadas no Brasil (Normativa MMA nº 03/2003); GL = espécie globalmente ameaçada (IUCN, 2012.2). CR =
Criticamente em perigo; EP = Em perigo; VU = Vulnerável; DD = Deficiente em dados.
3
Registro: V- visual; VE- vestígio troca de pele.
4
Estudo de Impacto Ambiental/EIA do licenciamento ambiental referente à adequação da capacidade e duplicação da
rodovia BR 116/RS (STE, 2009).
2

Figura 60. Jararaca-do-banhado (Mastigodrias bifossatus)
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Figura 61. Jararaca-pintada (Bothrops neuwiedi)

Figura 62. Lagarto-do-papo-amarelo (Salvator merianae)
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Figura 63. Cobra-verde (Erythrolamprus jaegeri jaegeri) atropelado na área de influência.

Espécies Ameaçadas ou em Extinção
Ressalta-se que não houve registro na área de influência de espécies de répteis classificadas como
ameaçadas de extinção de acordo com o Decreto Estadual nº 41.672/2002 e Instrução Normativa
MMA nº 03/2003.

4.7.2.2.2. Ornitofauna
Metodologia
O levantamento qualitativo foi realizado através do método de visualização e/ou auditivo. Durante o
levantamento, as espécies foram identificadas através de visualização de características morfológicas
diagnósticas – com auxílio de binóculo quando necessário – e/ou através do reconhecimento de suas
vocalizações. Foi utilizado como referência para os dados secundários o Estudo de Impacto
Ambiental/EIA do licenciamento ambiental referente à adequação da capacidade e duplicação da
rodovia BR 116/RS (STE, 2009).
A listagem de espécies seguiu a nomenclatura proposta pelo Comitê Brasileiro de Registros
Ornitológicos (CBRO, 2011) e os nomes populares segundo Bencke (2001), Sick (1997) e Stotz et al.
(1996). A classificação das espécies registradas nas diferentes categorias de ameaçada de extinção foi
elaborada com base em bibliografia especializada. Os níveis de ameaça regional e nacional para
todos os grupos trabalhados seguem Fontana et al. (2003) (baseado no Decreto nº 41.672/2002) e
Instrução Normativa MMA nº 03/2003, respectivamente, além da avaliação global classificada de
acordo com a International Union for Conservation of Nature - IUCN (2012.2).
Foi percorrida área de 49,7 hectares do respectivo empreendimento, além do entorno imediato da
mesma (200 m da poligonal), à procura de animais em atividade. O levantamento em campo foi
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realizado no período de 09 a 12 de fevereiro de 2013, totalizando 24 horas de esforço amostral,
esforço este realizado nos transectos apresentados no quadro 9 e realizados nas áreas apresentadas
nas figuras 65 e 66.

Quadro 9: Pontos dos transectos realizados levantamento de avifauna
Área

Transectos

PE

1

PE

2

Coordenadas graus
30°35'37.69"S

51°38'12.82"O

30°35'45.67"S

51°38'04.41"O

30°35'39.15"S

51°38'16.58"O

30°35'45.53"S

51°38'09.02"O

Figura 64. Transectos realizados no levantamento de avifauna.
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Figura 65. Transecto 1

Figura 66. Transecto 2
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Resultados
A composição taxonômica encontrada na área é representativa da Planície Costeira, apresentando
espécies de diferentes províncias biogeográficas e de espécies com extensa distribuição geográfica.
Estes elementos estão relacionados fundamentalmente à províncias biogeográficas, Atlântica e
Pampeana (Cabera & Willink, 1973; Morrone, 2001 apud MMA, 2006), embora haja também
representantes patagônicos, andinos, chaquenhos e holárticos (Rambo, 1954; Reitz, 1961; Waechter,
1985; Morrone, 2001 apud MMA, 2006).
Para aves foi apontada uma tendência de que elementos da província Atlântica sejam mais comuns
nos Butiazais de Tapes, enquanto que elementos pampeanos estão representados em maior número
na região da Lagoa do Casamento.
No levantamento de dados primários da fauna de aves foram encontradas 63 espécies (quadro 10),
pertencentes a 32 famílias. As famílias com maior representatividade foram Furnariidae, com sete
espécies representando 11,11%, seguida das famílias Icteridae, com seis espécies representando
9,52% e Tyrannidae e Emberizidae ambas com cinco espécies representando 7,93% das espécies
encontradas na área. A maioria das espécies foi registrada através de visualizações. As figuras 67 a 71
ilustram alguns representantes comumente encontrados no local do empreendimento.

Quadro 10: Lista de espécies com potencial ocorrência e das espécies identificadas durante
levantamento de campo.
FAMÍLIA/ ESPÉCIES1

CONSERVAÇÃO4

NOME POPULAR2,3

REGISTRO

DADO
SECUNDÁRIO5

-

-

X

-

-

-

X

RS

BR

GL

-

-

-

Tinamidae
Nothura maculosa

codorna-amarela
Anhimidae

Chauna torquata

tachã
Anatidae

Dendrocygna bicolor

marreca-caneleira

-

-

-

-

X

Dendrocygna viduata

irerê

-

-

-

-

X

Callonetta leucophrys

marreca-de-coleira

-

-

-

-

X

Amazonetta brasiliensis

pé-vermelho

-

-

-

-

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

Cracidae
Ortalis guttat

aracuã

Penelope obscura

jacuaçu
Ciconiidae

Mycteria americana

cabeça-seca
Phalacrocoracidae

Phalacrocorax brasilianus

biguá
Anhingidae

Anhinga anhinga

biguatinga
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FAMÍLIA/ ESPÉCIES1

CONSERVAÇÃO4

NOME POPULAR2,3

RS

BR

GL

REGISTRO

DADO
SECUNDÁRIO5

Ardeidae
Tigrisoma lineatum

socó-boi

-

-

-

-

X

Nycticorax nycticorax

savacu

-

-

-

-

X

Bubulcus ibis

garça-vaqueira

-

-

-

-

X

Ardea alba

garça-branca-grande

-

-

-

-

X

Syrigma sibilatrix

maria-faceira

-

-

-

-

X

Egretta thula

garça-branca-pequena

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

Threskiornithidae
Plegadis chihi

caraúna-de-cara-branca

Phimosus infuscatus

tapicuru-de-cara-pelada

-

-

-

-

X

Platalea ajaja

colhereiro

-

-

-

-

X

Cathartidae
Cathartes aura

urubu-de-cabeça-vermelha

-

-

-

-

X

Coragyps atratus

urubu-de-cabeça-preta

-

-

-

X

X

Accipitridae
Circus buffoni

gavião-do-banhado

-

-

-

-

X

Rostrhamus sociabilis

gavião-caramujeiro

-

-

-

-

X

Heterospizias meridionalis

gavião-caboclo

-

-

-

-

X

Rupornis magnirostris

gavião-carijó

-

-

-

X

X

Falconidae
Caracara plancus

caracará

-

-

-

-

X

Milvago chimachima

carrapateiro

-

-

-

X

X

Milvago chimango

chimango

-

-

-

X

X

Falco sparverius

quiriquiri

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

Aramidae
Aramus guarauna

carão
Rallidae

Aramides ypecaha

saracuruçu

-

-

-

-

X

Aramides cajanea

saracura-três-potes

-

-

-

X

X

Aramides saracura

saracura-do-mato

-

-

-

X

-

Gallinula galeata

frango-d'água-comum

-

-

-

X

X

-

-

-

-

X

Cariamidae
Cariama cristata

seriema

Vanellus chilensis

quero-quero

-

-

-

X

X

Charadrius collaris

batuíra-de-coleira

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

Charadriidae

Recurvirostridae
Himantopus mexicanus

pernilongo-de-costas-negras
Scolopacidae
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FAMÍLIA/ ESPÉCIES1

NOME POPULAR2,3

Gallinago paraguaiae

narceja

Jacana jacana

jaçanã

CONSERVAÇÃO4

REGISTRO

DADO
SECUNDÁRIO5

-

-

X

-

-

-

X

RS

BR

GL

-

-

-

Jacanidae

Columbidae
Columbina talpacoti

rolinha-roxa

-

-

-

X

X

Columbina picui

rolinha-picui

-

-

-

-

X

Columba livia*

pombo-doméstico

-

-

-

-

X

Patagioenas picazuro

pombão

-

-

-

X

X

Zenaida auriculata

pomba-de-bando

-

-

-

X

X

Leptotila verreauxi

juriti-pupu

-

-

-

X

X

Psittacidae
Pyrrhura frontalis

tiriba-de-testa-vermelha

-

-

-

X

X

Myiopsitta monachus

caturrita

-

-

-

-

X

Cuculidae
Coccyzus melacoryphus

papa-lagarta-acanelado

-

-

-

-

X

Crotophaga ani

anu-preto

-

-

-

-

X

Guira guira

anu-branco

-

-

-

X

X

Tapera naevia

saci

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

Taperidae

Tytonidae
Tyto alba

coruja-da-igreja
Strigidae

Athene cunicularia

coruja-buraqueira
Caprimulgidae

Hydropsalis longirostris

bacurau-da-telha

Hydropsalis torquata

bacurau-tesoura

-

-

-

-

X

Chordeiles nacunda

corucão

-

-

-

X

-

Trochilidae
Stephanoxis lalandi

beija-flor-de-topete

-

-

-

X

X

Chlorostilbon lucidus

besourinho-de-bico-vermelho

-

-

-

X

X

Hylocharis chrysura

beija-flor-dourado

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

Trogonidae
Trogon surrucura

surucuá-variado

Megaceryle torquata

martim-pescador-grande

-

-

-

-

X

Chloroceryle amazona

martim-pescador-verde

-

-

-

X

X

Chloroceryle americana

martim-pescador-pequeno

-

-

-

-

-

-

X

X

Alcedinidae

Picidae
Veniliornis spilogaster

picapauzinho-verde-carijó
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FAMÍLIA/ ESPÉCIES1

NOME POPULAR2,3

Colaptes melanochloros
Colaptes campestris

CONSERVAÇÃO4

REGISTRO

DADO
SECUNDÁRIO5

-

-

X

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

RS

BR

GL

pica-pau-verde-barrado

-

-

pica-pau-do-campo

Thamnophilidae

Thamnophilus caerulescens

choca-da-mata
Conopophagidae

Conopophaga lineata

chupa-dente
Dendrocolaptidae

Sittasomus griseicapillus

arapaçu-verde

-

-

-

-

X

Lepidocolaptes falcinellus

arapaçu-escamado-do-sul

-

-

-

X

X

Furnarius rufus

joão-de-barro

-

-

-

X

X

Anumbius annumbi

cochicho

-

-

-

-

X

Schoeniophylax phryganophilus

bichoita

-

-

-

X

X

Certhiaxis cinnamomeus

curutié

-

-

-

X

X

Synallaxis cinerascens

pi-puí

-

-

-

X

X

Synallaxis frontalis

petrim

-

-

-

X

X

Synallaxis spixi

joão-teneném

-

-

-

X

X

Cranioleuca obsoleta

arredio-oliváceo

-

-

-

X

X

Furnariidae

Tyrannoidae
Poecilotriccus plumbeiceps

tororó

-

-

-

-

X

Camptostoma obsoletum

risadinha

-

-

-

X

X

Elaenia flavogaster

guaracava-de-barriga-amarela

-

-

-

X

X

Elaenia parvirostris

guaracava-de-bico-curto

-

-

-

-

X

Elaenia mesoleuca

tuque

-

-

-

X

X

Elaenia obscura

tucão

-

-

-

-

X

Serpophaga nigricans

joão-pobre

-

-

-

-

X

Serpophaga subcristata

alegrinho

-

-

-

X

X

Tyrannidae
Myiarchus swainsoni

irré

-

-

-

-

X

Pitangus sulphuratus

bem-te-vi

-

-

-

X

X

Machetornis rixosa

suiriri-cavaleiro

-

-

-

X

X

Myiodynastes maculatus

bem-te-vi-rajado

-

-

-

X

X

Tyrannus melancholicus

suiriri

-

-

-

X

X

Tyrannus savana

tesourinha

-

-

-

X

X

Empidonomus varius

peitica

-

-

-

-

X

Fluvicolidae
Fluvicola nengeta

lavadeira-mascarada

-

-

-

-

X

Arundinicola leucocephala

freirinha

-

-

-

-

X

Hymenops perspicillatus

viuvinha-de-óculos

-

-

-

-

X
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FAMÍLIA/ ESPÉCIES1

NOME POPULAR2,3

Xolmis irupero

noivinha

Cyclarhis gujanensis
Vireo olivaceus

CONSERVAÇÃO4

REGISTRO

DADO
SECUNDÁRIO5

-

X

X

-

-

-

X

-

-

-

-

X

RS

BR

GL

-

-

pitiguari

-

juruviara

Vireonidae

Hirundinidae
Pygochelidon cyanoleuca

andorinha-pequena-de-casa

-

-

-

X

-

Stelgidopteryx ruficollis

andorinha-serradora

-

-

-

-

X

Progne tapera

andorinha-do-campo

-

-

-

-

X

Progne chalybea

andorinha-doméstica-grande

-

-

-

-

X

Tachycineta leucorrhoa

andorinha-de-sobre-branco

-

-

-

-

X

Riparia riparia

andorinha-do-barranco

-

-

-

X

-

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

-

-

-

X

X

Troglodytidae
Troglodytes musculus

corruíra
Polioptilidae

Polioptila dumicola

balança-rabo-de-máscara
Turdidae

Turdus rufiventris

sabiá-laranjeira

Turdus leucomelas

sabiá-barranco

-

-

-

-

X

Turdus amaurochalinus

sabiá-poca

-

-

-

-

X

Turdus subalaris

sabiá-ferreiro

-

-

-

-

X

Turdus albicollis

sabiá-coleira

-

-

-

-

X

Mimidae
Mimus saturninus

sabiá-do-campo

-

-

-

X

X

Mimus triurus

calhandra-de-três-rabos

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

X

X

Motacillidae
Anthus lutescens

caminheiro-zumbidor

X

Coerebidae
Coereba flaveola

cambacica
Thraupidae

Lanio cucullatus

tico-tico-rei

-

-

-

X

X

Tangara sayaca

sanhaçu-cinzento

-

-

-

X

X

Tachyphonus coronatus

tiê-preto

-

-

-

X

-

Stephanophorus diadematus

sanhaçu-frade

-

-

-

-

X

Paroaria coronata

cardeal

-

-

-

-

X

Emberizidae
Zonotrichia capensis

tico-tico

-

-

-

X

X

Ammodramus humeralis

tico-tico-do-campo

-

-

-

X

X

Poospiza nigrorufa

quem-te-vestiu

-

-

-

X

X

Sicalis luteola

tipio

-

-

-

-

X
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FAMÍLIA/ ESPÉCIES1

NOME POPULAR2,3

Emberizoides herbicola

CONSERVAÇÃO4

REGISTRO

DADO
SECUNDÁRIO5

X

X

-

-

X

-

X

X

RS

BR

GL

canário-do-campo

-

-

-

Volatinia jacarina

tiziu

-

-

Sporophila caerulescens

coleirinho

-

-

Parulidae
Parula pitiayumi

mariquita

-

-

-

X

X

Geothlypis aequinoctialis

pia-cobra

-

-

-

X

X

Myioborus miniatus

mariquita-cinza

-

-

-

-

X

Basileuterus culicivorus

pula-pula

-

-

-

X

X

Basileuterus leucoblepharus

pula-pula-assobiador

-

-

-

-

X

Icterus pyrrhopterus

encontro

-

-

-

-

X

Gnorimopsar chopi

graúna

-

-

-

-

X

Amblyramphus holosericeus

cardeal-do-banhado

-

-

-

-

X

Chrysomus ruficapillus

garibaldi

-

-

-

X

-

Pseudoleistes virescens

dragão

-

-

-

X

-

Agelaioides badius

asa-de-telha

-

-

-

X

X

Molothrus rufoaxillaris

vira-bosta-picumã

-

-

-

X

-

Molothrus bonariensis

vira-bosta

-

-

-

X

X

Sturnella superciliaris

polícia-inglesa-do-sul

-

-

-

X

X

Icteridae

Fringillidae
Sporagra magellanica

pintassilgo

-

-

-

X

X

Euphonia pectoralis

ferro-velho

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

Estrildidae
Estrilda astrild*

bico-de-lacre
Passeridae

Passer domesticus*

pardal

Legenda:
1

Segundo CBRO (2011).
Segundo Bencke (2001).
3
Segundo Sick (1997) e Stotz et al. (1996).
4
Conservação: RS = espécies ameaçadas no Rio Grande do Sul (Fontana et al. (2003) / Decreto nº 41.672/2002); BR =
espécies ameaçadas no Brasil (Normativa MMA nº 03/2003); GL = espécie globalmente ameaçada (IUCN, 2012.2). CR =
Criticamente em perigo; EP = Em perigo; VU = Vulnerável; DD = Deficiente em dados.
5
Estudo de Impacto Ambiental/EIA do licenciamento ambiental referente à adequação da capacidade e duplicação da
rodovia BR 116/RS (STE, 2009).
*espécies exóticas
2

Andorinha-do-barranco (figura 67) é uma espécie semicosmopolita, que possui hábitos migratórios,
sendo visitante do hemisfério norte, onde se reproduz (período de setembro a abril). Ela é
considerada uma espécie campestre, de áreas abertas e normalmente observada em grandes bandos
e muitas vezes associada com bandos de outras andorinhas, principalmente Hirundo rustica e
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Petrochelidon pyrrhonota. Tem a curiosa particularidade de escavar os seus ninhos em vez de
construí-los.

Figura 67. Andorinha-do-barranco (Riparia riparia)

Martim-pescador-verde (figura 68) é uma espécie presente em todo Brasil e também do México à
Argentina. Habitante de áreas úmidas, rios e lagos, por sua alimentação estar baseada em peixes, e
eventualmente experimenta camarões de água doce, anuros e larvas aquáticas de insetos.

Figura 68. Martim-pescador-verde (Chloroceryle amazona)
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No Brasil, o asa-de-telha (figura 69) ocorre do nordeste à Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do
Sul. É uma espécie gregária, vivendo em grupos de até 20 aves. Adapta-se a locais semi-urbanizados,
sendo comum ao redor das fazendas e nas praças.

Figura 69. Asa-de-telha (Agelaioides badius).

O tico-tico-rei (figura 70) é uma espécie visada para criação em cativeiro, não por seu canto, mas por
sua plumagem. Vivem solitários a maior parte do ano, eventualmente juntando-se a bandos mistos
de espécies granívoras (que consomem sementes), mas na época de reprodução, que costuma
coincidir com os meses quentes do ano, formando casais.
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Figura 70. Tico-tico-rei (Lanio cucullatus)

O tié-preto (Figura 71) está presente do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul. Pode ser avistado
isolado, em pares, grupos de 3 a 4 indivíduos ou mesmo bandos maiores. Espécie de hábitos
florestais, sendo vista com mais frequência em árvores frutíferas nas bordas de matas e capoeirões.

Figura 71. Tiê-preto (Tachyphonus coronatus)
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o Espécies Ameaçadas ou em Extinção
Ressalta-se que não houve registro na área de influência de espécies de aves classificadas como
ameaçadas de extinção de acordo com o Decreto Estadual nº 41.672/2002 e Instrução Normativa
MMA nº 03/2003.

4.7.2.2.3. Mastofauna
Metodologia
Previamente a realização do estudo na área do empreendimento realizou-se uma compilação de
dados secundários sobre a mastofauna ocorrente na região de estudo através de bibliografia
especializada, principalmente os dados do Estudo de Impacto Ambiental/EIA do licenciamento
ambiental referente à adequação da capacidade e duplicação da rodovia BR 116/RS (STE, 2009).
Para a identificação dos vestígios referentes aos mamíferos utilizou-se Becker & Dalponte (1991) e
Travi & Gaetani (1985).
A classificação das espécies registradas nas diferentes categorias de ameaçada de extinção foi
elaborada com base em bibliografia especializada. Os níveis de ameaça regional e nacional para
todos os grupos trabalhados seguem Fontana et al. (2003) (baseado no Decreto nº 41.672/2002) e
Instrução Normativa MMA nº 3/2003, respectivamente, além da avaliação global classificada de
acordo com a International Union for Conservation of Nature - IUCN (2012.2).
O levantamento qualitativo foi realizado através dos métodos de busca por vestígios, contato visual e
armadilhas fotográficas, descritos a seguir:


Busca por vestígios:
Foram realizadas busca por pegadas, material fecal, tocas, marcas de predação e demais
vestígios indiretos de mamíferos em trechos das trilhas que normalmente os animais utilizam
para deslocamento ou forrageio, como borda de mata ou margem de rios, arroios ou
córregos (figura 72).

Rua Nicolau Coelho, 135/202 – Vila Ipiranga
91.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
(51) 9968.2405-3344.8101 -  iraja.dd@via-rs.net

87

Figura 72. Busca por vestígios

A identificação dos vestígios referentes aos felinos baseou-se na obra de OLIVEIRA & CASSARO
(2005), enquanto que para os demais mamíferos utilizou-se BECKER & DALPONTE (1991) e TRAVI &
GAETANI (1985).


Contato visual:
Realizado durante deslocamentos diurnos e noturnos na área de estudo. Adicionalmente
foram realizados percursos, visando o registro de espécimes atropelados ou encontros
ocasionais. Eventuais capturas manuais são incluídas nesta metodologia.
Quadro 11: Localização dos transectos para amostragem de mamíferos.

Área

Transectos

PE

1

PE

2

Coordenadas graus

30°35'41.61"S
30°35'46.03"S
30°35'41.79"S
30°35'42.79"S

51°38'05.85"O
51°38'05.80"O
51°38'10.26"O
51°38'01.59"O

O quadro 11 e figura 73 definem as áreas onde foram instaladas os transectos para amostragem de
mamíferos e as figuras 74 e figura 75 exemplificam as áreas de amostragem.
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Figura 73. Transectos realizados no levantamento de mastofauna.

Figura 74. Transecto 1
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Figura 75. Transectos 2



Armadilha Fotográfica:
O esforço empregado foi de uma unidade amostral. O equipamento foi instalado na borda do
mato (figuras 76, figura 77 e quadro 12), onde se constatou a presença de mamíferos através
de vestígios (pegadas e fezes).

Figura 76. Instalação de armadilhas fotográfica.
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Quadro 12: Localização das armadilhas fotográficas para amostragem de mamíferos.
Área
P

Armadilha
1

Coordenadas graus

30°35'41.13"S

51°38'5.04"O

Figura 77. Localização dos pontos das armadilhas fotográficas.

Foi percorrida área de 49,7 hectares do respectivo empreendimento, além do entorno imediato da
mesma (200 m da poligonal), à procura de animais em atividade. O levantamento em campo foi
realizado no período de 09 a 12 de fevereiro de 2013, totalizando 24 horas de esforço amostral.

Resultados
Os mamíferos de médio e grande porte exercem importante papel ecológico nos diversos
ecossistemas do mundo, pois contribuem para a manutenção do equilíbrio das populações e
comunidades, influenciando na dinâmica do ecossistema onde estão inseridos (PITMAN et al., 2002).
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A mastofauna campestre tende a ocupar intensamente os ambientes mésicos, como matas de
galeria, matagais arbustivos úmidos e capinzais altos em margens de banhados, onde encontra sítios
adequados para abrigar-se durante o dia e obtém acesso a recursos críticos (e.g., água).
Contudo, os mamíferos exploram em um maior grau do que aves, répteis e anfíbios o mosaico de
ambientes que caracteriza as paisagens campestres, visto que poucas espécies são exclusivamente
adaptadas a campos abertos.
Tal fato é refletido na ocorrência de mamíferos atropelados na rodovia. Os impactos causados à
fauna por atropelamentos nas estradas e rodovias têm recebido a atenção de pesquisadores em
vários países (ASHLEY; ROBINSON, 1996; FORMAN; ALEXANDER, 1998; ERRITZOE et al., 2003). Os
atropelamentos ocorrem em função de vários fatores, sendo a fragmentação da área, que interfere
no deslocamento natural da espécie, e a disponibilidade de alimentos ao longo das rodovias, que
serve de atrativo para fauna, os principais aspectos relacionados ao atropelamento de fauna
(FORMAN; ALEXANDER, 1998; CLEVENGER et al., 2003). Neste último caso, a presença de alimentos
(grãos, sementes, frutas, plantas herbáceas, entre outros) na pista ou próxima dela, atua como
atrativo para os animais silvestres, podendo resultar no atropelamento do animal, cuja carcaça pode
atrair a presença de outros animais carnívoros, criando-se um ciclo de atropelamentos (COFFIN,
2007).
Ressalta-se que não se obteve registro através das armadilhas fotográficas para mamíferos silvestres.
No levantamento de dados primários da mastofauna foram registradas oito espécies, pertencentes a
oito famílias (quadro 13). A maioria das espécies foi registrada através de vestígios. As fotos a seguir
(Figura 78 a Figura 82) ilustram os espécimes identificados no levantamento de campo.

Quadro 13: Lista de espécies com potencial ocorrência e das espécies identificadas durante
levantamento de campo.
1

2

FAMÍLIA/ ESPÉCIES

NOME POPULAR

CONSERVAÇÃO

3

REGISTRO

4

DADO
5
SECUNDÁRIO

RS

BR

GL

-

-

-

VE

X

DIDELPHIDAE
Didelphis albiventris

gambá-de-orelha-branca
DASYPODIDAE

Dasypus novencintus

tatu-galinha

-

-

-

VE

X

Euphratus sexcintus

tatu-peludo

-

-

-

-

X

VU

-

VU

A

-

-

-

-

-

X

VU

-

-

-

X

ATELIDAE
Alouatta guariba clamitans

bugio-ruivo
MYRMECOPHAGIDAE

Tamandua tetradactyla

tamaduá
CERVIDAE

Mazama guazoubira

veado-virá

Rua Nicolau Coelho, 135/202 – Vila Ipiranga
91.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
(51) 9968.2405-3344.8101 -  iraja.dd@via-rs.net

92

1

2

FAMÍLIA/ ESPÉCIES

NOME POPULAR

CONSERVAÇÃO
RS

BR

3

GL

REGISTRO

4

DADO
5
SECUNDÁRIO

CANIDAE
Cerdocyon thous
Pseudalopex gymnocercus

graxaim-do-mato

-

-

-

VIS

X

graxaim-do-campo

-

-

-

-

X

FELIDAE
Puma yaguarondi

gato-mourisco

VU

-

-

-

X

Leopardus wiedii

gato-maracajá

VU

VU

-

-

X

gato-do-mato-grande

VU

VU

-

-

X

-

-

-

-

X

-

X

Leopardus geoffroy

MEPHITIDAE
Conepatuschinga

zorrilho

Lontra longicaudis

lontra

VU

-

Galictis cuja

furão

-

-

-

VE

X

-

-

-

VE

X

-

-

-

VIS

X

EP

-

-

-

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

VE

X

MUSTELIDAE

PROCYONIDAE
Procyon cancrivorus

mão-pelada
CAVIIDAE

Cavea aperea

preá
CUNICULIDAE

Cuniculus paca

paca
HYDROCHOERIDAE

Hydrochaeris hydrochaeris

capivara
MYOCASTORIDAE

Myocastor coypus

ratão-do-banhado
LEPORIDAE

Lepus europaeus*

lebre

Legenda:
1

Segundo Wilson & Reeder (2005).
Segundo Silva (1994).
3
Conservação: RS = espécies ameaçadas no Rio Grande do Sul (Fontana et al. (2003) / Decreto nº 41.672/2002); BR =
espécies ameaçadas no Brasil (Normativa MMA nº 03/2003); GL = espécie globalmente ameaçada (IUCN, 2012.2). CR =
Criticamente em perigo; EP = Em perigo; VU = Vulnerável; DD = Deficiente em dados.
4
Registro: A-auditivo; VIS-visual; VE-vestígio; VO-vestígios odoríferos.
5
Estudo de Impacto Ambiental/EIA do licenciamento ambiental referente à adequação da capacidade e duplicação da
rodovia BR 116/RS (STE, 2009)
*espécies exóticas
2

A lebre (figura 78) é um animal muito conhecido, que se encontra entre as principais espécies
cinegéticas, além de ser uma espécie exótica para a região de estudo. A distribuição atual da lebre no
Rio Grande do Sul iniciou com a introdução da espécie na Argentina e Chile, em 1888 e 1896,
respectivamente. A partir daí, os indivíduos se multiplicaram e se dispersaram para Bolívia, Brasil,
Paraguai, Peru e Uruguai. Seu sucesso de expansão geográfica deve-se, provavelmente, a um
conjunto de fatores que inclui a sua elevada taxa de reprodução, sua flexibilidade ecológica, sua
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qualidade de boa nadadora e a remoção de florestas para dar especo à criação de gado e à
agricultura, criando com isto ambientes abertos, nos quais a espécie se adapta melhor.

Figura 78. Fezes de lebre (Lepus europaeus)

Graxaim-do-mato (figuras 79 e 80) é o canídeo brasileiro mais bem conhecido. É amplamente
distribuído na América do Sul (excluindo a bacia Amazônica), desde o norte da Columbia até o norte
da Argentina. Sua distribuição ocorre de costas a regiões montanhosas (até 3000 m) e esses canídeos
normalmente habitam áreas abertas, campos e cerrados. É um animal territorialista e pode ser
observado em grupos compreendendo um casal monógamo de adultos e 1-5 filhotes. É usualmente
um caçador solitário e raramente caça em pares. A dieta onívora varia dependendo da estação e tipo
de habitat, mas geralmente incluem grandes proporções de frutos e pequenos mamíferos, mas
também podem ser encontrados artrópodes, aves, répteis e anfíbios.
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Figura 79. Fezes de graxaim-do-mato (Cerdocyon thous)

Figura 80. Pegada de graxaim-do-mato (Cerdocyon thous)

Mão-pelada (figura 81) é carnívoro que ocorre em toda a América Latina, leste da Costa Rica e Peru
até o Uruguai, mas são raros ao longo da sua distribuição. Esta espécie é principalmente noturna e
são bons escaladores e nadadores, com a sua ocorrência em áreas de floresta associada
positivamente com corpos d’água. O sentido tátil é bem desenvolvido e usa as mãos regularmente,
de forma similar aos macacos - o alimento é geralmente manipulado com as mãos e, em seguida,
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colocado na boca. Considerado onívoro, sua dieta consiste de crustáceos (caranguejos), frutos,
insetos e outros artrópodes e vertebrados (mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios. A mãe abriga
a prole em um oco de árvore até que eles tenham de 7 a 9 semanas. A partir de então, passam a
fazer pequenas saídas com a mãe, e após 12 semanas, abandonam o ninho.

Figura 81. Pegada de mão-pelada (Procyon cancrivorus)

Colisões com veículos são reconhecidas atualmente como um importante fator de mortalidade de
vertebrados (Puglisi et al., 1974; Kuiken, 1988; Trombulak e Frissel, 2000). As rodovias funcionam
como filtros para o livre deslocamento dos animais devido ao risco destes serem atropelados pelos
veículos (Kuiken, 1988; Trombulak e Frissel, 2000). No Brasil são relativamente poucos os estudos
publicados que abordaram esse tema. Estes foram desenvolvidos nas regiões sul (Cândido-Jr et al.,
2002; Rosa e Mauhs, 2004; Cherem et al., 2007; Silva et al., 2007), sudeste (Valladares-Padua et al.,
1995), central (Vieira, 1996; Rodrigues et al., 2002) e norte (Pereira et al., 2006) do país.
Atropelamentos em rodovias são uma importante causa de mortalidade para algumas espécies,
especialmente de alguns mamíferos carnívoros (Vieira, 1996; Rodrigues et al., 2002; Pereira et al.,
2006).
A distribuição geográfica da espécie Galictis cuja (figura 82) ainda é confusa, sabe-se que ocorre no
sul do Brasil (até ao estado de São Paulo - MICHALSKI et al. 2007), mas o limite norte da sua área
ainda precisa ser definido. Habita florestas e áreas abertas, inclusive capoeiras, vivendo sob troncos
de árvores ou pedras, ou em tocas que eles mesmos podem cavar (REID & HELGEN 2008; YENSEN &
TARIFA, 2003). Eles são ativos, principalmente durante o dia e são frequentemente vistos em pares
ou em pequenos grupos (provavelmente familiares), que se comunicam por meio de vocalizações
(YENSEN & TARIFA, 2003). A sua dieta inclui pequenos mamíferos, aves e seus ovos, répteis, anfíbios,
insetos e frutos (YENSEN & TARIFA, 2003).
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Figura 82. Carcaça de furão (Galictis cuja)

o Espécies Ameaçadas ou em Extinção
Ressalta-se que houve registro da espécie Alouatta guariba clamitans, através de vocalização de
alguns indivíduos na área do entorno da área destina a pedreira. Esta espécie é classificada como
Vulnerável, de acordo com o Decreto Estadual nº 41.672/2002 e Instrução Normativa MMA nº
03/2003. O grupo foi ouvido na orientação sul da área, onde se acredita que o grupo possa utiliza-la
como corredor ecológico.

4.7.2.3. Avaliação dos impactos sobre a fauna na área e no entorno
Todo empreendimento gera impactos tanto positivos quanto negativos, em função de seu porte,
características e atividades a serem realizadas, os quais podem ser considerados de relevância para
provocar alteração mensurável ao meio ambiente.
As atividades de preparo do terreno e o início da atividade de extração irão causar impactos sobre a
cobertura vegetal existente e consequentemente acarretam na redução de habitat para a fauna
local. Desta forma, haverá alteração na disponibilidade de recursos naturais, com perda de seus
locais de abrigo, alimentação e/ou reprodução. É provável que ocorra uma diminuição da riqueza de
espécies no local, assim como na redução no número de indivíduos. Este impacto de natureza
negativa e de ocorrência certa e imediata pode ser compensado através da recuperação da área ao
final das atividades de extração.
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Com o início das atividades de instalação do empreendimento, diversas atividades rotineiras ou
esporádicas em um canteiro de obras podem se constituir em fontes de poluição sonora: operação
de equipamentos (britadores, caminhões, escavadeiras hidráulicas, motosserras, entre outros), entre
outras. A poluição sonora atuará como um fator inibidor da ocupação de ambientes pelas espécies
silvestres, sendo poucas aquelas que permanecerão nas áreas perturbadas, ou mesmo em suas
adjacências.

4.7.2.4. Identificação, Avaliação dos Impactos Ambientais e Medidas
Mitigadoras
No que diz respeito aos impactos sobre a fauna, são feitas as seguintes considerações:
a) Alteração e perda de habitats na área de extração
A alteração e perda de habitats será diretamente associada à remoção do solo superficial e
cobertura vegetal devido à atividade de extração na área de empréstimo.
b) Afugentamento da fauna silvestre
A supressão da vegetação rasteira e as intervenções físicas a serem realizadas, assim como o
aumento nos níveis de emissões sonoras e a constante movimentação de máquinas, veículos
e pessoas durante a execução de extração de argila na área provocarão o afugentamento de
animais para áreas do entorno.
Este impacto será gerado durante as atividades de extração, porém a partir do encerramento
das atividades e com a recuperação gradual da área, esse impacto será classificado de baixa
significância e reversível.
Medidas Propostas:


Realizar treinamento e/ou educação ambiental para os trabalhadores;



Restrição da supressão de vegetação a áreas estritamente necessárias;



Supervisão da supressão da vegetação a fim de acompanhar e direcionar a fuga de animais;



Manutenção periódica dos equipamentos e veículos envolvidos com a obra;



Sinalização nas vias de acesso (manutenção da velocidade máxima permitida de 40 km/h).
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5. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL - PCA
5.1. Considerações
O Plano de Controle Ambiental – PCA tem como objetivo propor soluções para orientar a atenuação
e/ou compensação os impactos ambientais adversos possivelmente gerados ao ambiente pelas ações
da exploração e beneficiamento da jazida, bem como orientar as operações das atividades que são
exercidas para otimizar os impactos favoráveis.
Para isso, é elaborada uma série de Programas Ambientais que representarão uma contribuição para
a manutenção da qualidade ambiental das áreas de influência durante e após as atividades de
exploração e beneficiamento da jazida, deixando a área em condições viáveis a reabilitação.
Para o acompanhamento da implantação dos Programas propostos, foi definida uma estrutura de
Gestão Ambiental de acompanhamento da obra.
O resultado da elaboração do RCA emanou de um levantamento detalhado “in loco” do sistema
ambiental e do sistema minerário, como também do estudo de identificação e avaliação dos
impactos ambientais previsíveis de ocorrer durante os procedimentos de implantação e operação do
projeto de extração e beneficiamento da jazida de granito na pedreira P5, n localidade de Cerro
Chato, situada no município de Sentinela do Sul.
As propostas dos relatórios de controle dos impactos ambientais serão ordenadas em seqüência,
levando em consideração cada componente do empreendimento e obedecendo às normas
estabelecidas pela legislação ambiental vigente e as Normas Regulamentares para Mineração, entre
outros dispositivos legais.

5.2. Solos e Vegetação
As espécies de porte herbáceo, arbustivo e arbóreo, distribuídas por sobre o relevo residual da área
de pequena expressão topográfica, deverão ser cortadas e destocadas, os restolhos composto por
troncos, galhos e raízes, deverão ser estocados em leiras, no perímetro da praça de lavra. Os
entulhos de corte de vegetação, normalmente tornam-se atrativos para a fauna reptiliana, e os
mesmos poderão ser enleirados junto a área de preservação permanente, servindo como poleiro
para as aves que habitam a região, possibilitando assim a disseminação natural de sementes.
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Os solos autóctones, rasos a pouco profundos, que cobrem o maciço rochoso serão armazenados em
área próxima a jazida a ser explorada para futuro aproveitamento na recomposição da área.
A área de APP será devidamente preservada, não deverá haver interação alguma nesta área. Será
construída uma cerca no limite da APP para não haver nenhum dano a esta área, reforçando a sua
proteção.

5.3. Relevo
O modelado do terreno local compreende classe de relevo plano na qual se sobressaem relevo
residual de topo convexo de pequena expressão topográfica, que se constituem no alvo principal da
extração mineral.
A extração do bem mineral através do desmonte de rocha no sistema de bancadas ascendentes
modificará sem dúvida a estrutura geomorfológica e o defluxo das águas superficiais local, uma vez
que, a lavra deverá esculpir anfiteatros com faces verticalizadas em maciço rochoso.
Recomendamos que os patamares das bancadas sejam trabalhados em conformidade com a
inclinação condizente com a direção natural de fluxo das águas superficiais, conforme o proposto na
configuração final estimada anexo. Taludes com altura média de 10m com inclinação de 80º com a
horizontal e bermas de 5m de largura em média.

5.4. Poluição Atmosférica e Sonora
Para atenuar estes impactos, a empresa deverá fornecer, sem exceção, aos operários, abafadores
auriculares de ruídos, máscara com filtro e óculos de proteção, além de botas e luvas, cumprindo as
normas regulamentadoras (NR) de segurança e medicina do trabalho.
No pátio e acessos da área industrial e da pedreira, deverá ser aspergido agua com o uso de carro
pipa, nos dias de maior incidência solar e de ventos, bem como de maior transito dos veículos
rodoviários. A unidade de britagem deverá ter um sistema de aspersão de água eficaz nos pontos
principais de geração de pó e poeiras, nas bases dos britadores primários e secundários e nas
correias.
Deverá ser realizada manutenções preventivas na máquinas e equipamentos rodoviários de modo a
minimizar o impacto ocasionado pela combustão dos combustíveis de seus motores.
A poluição sonora decorre das vibrações e ruídos dos equipamentos industriais e rodoviários, para
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minimizar devem ter suas manutenções preventivas realizadas eficazmente.
Outras fontes de poluição atmosférica, sonora e vibrações é na frente de lavra.
Na perfuração para o desmonte, as maquinas perfuratrizes geram muito pó, devem utilizar o
dispositivo de confinar o pó e poeira, um invólucro em que é aspirado o detrito fino.
Na detonação o pó, ruído e vibração são minimizados com a realização do fogo de baixo impacto,
melhor controlado.

5.5. Instabilidade de Taludes
Tanto na face livre do maciço rochoso, como nas áreas próximas, após o desmonte de rocha,
permanecem fragmentos de material pétreo parcialmente soltos do maciço principal detonado, mas
que não irão ultrapassar a área da praça de lavra. Devido ao controle do desmonte adotado. O
serviço de perfuração e detonação será terceirizado por empresa especializada, não devendo deixar
rochas soltas ou com risco de queda, pois fazem uma revista após a detonação.
Na operação de embarque recomendam-se cuidados especiais, uma vez que a vibração das
máquinas pode causar a queda destes fragmentos na praça de lavra. Por segurança apenas a
retroescavadeira deve operar nas proximidades da face livre e todos os operários que por ali
circulem devem fazer uso de capacete de segurança.
Reforçar o cercamento da área da pedreira, ao menos com 04 fios de arame a partir de 05m da crista
dos taludes, a medida em que avança a lavra, leva a frente a cerca. Cerca esta para evitar a queda de
pessoas ou animais que por ventura entrem na área crítica operacional.

5.6. Desmonte e Carregamento
Sem dúvida a estas etapas estão associados os mais importantes impactos ambientais sobre o meio
físico. A empresa terceirizada para a perfuração e detonação traz os explosivos, cordéis e demais
insumos ao fogo. Cada campanha terá um plano de fogo e consequente plano de lavra, com o
fornecimento de ART de um Engº de Minas contratado por esta empresa terceirizada e especializada.
Assim, as medidas indicadas neste plano de controle ambiental da pedreira, são extremamente
importantes e com a sua efetivação devem-se evitar acidentes e minimizar os riscos de poluir o
ecossistema:
 Não permitir a circulação de visitantes desacompanhados nas instalações da pedreira, no
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sentido de evitar acidentes;
 Vistoriar regularmente veículos envolvidos na lavra, no sentido de observar se os
mesmos não apresentam vazamento de óleo combustível ou lubrificante, ou mesmo se
não estão desregulados poluindo o ar com emissão de gases em excesso;
 Não permitir que nas trocas de óleo de motor dos veículos ocorram vazamentos para os
solos;
 Os operários deverão usar equipamentos de segurança, quando em serviço (botas, luvas,
etc.).

5.7. Controle Ambiental da Disposição dos Rejeitos
Todo o material desmontado do maciço rochoso deverá ser aproveitado na britagem, não havendo
formação de bota-fora. A praça deverá estar sempre limpa após a operação de carregamento e
transporte do material para a unidade de britagem. As porções de rocha mais alteradas são
aproveitadas para forrar o pátio e uso como barreira filtrante de detritos carreados pela água pluvial
no sistema de drenagem a ser implantada ou relocada a medida do avanço da extração mineral.

5.8. Medidas de Segurança para o Transporte do Material
Recomenda-se que os caminhões carregados com brita, que saírem da usina de britagem, com
destino a obra deverão ser cobertos por lonas, para evitar acidentes, atribuídos a lançamento de
partículas que possam provocar acidentes durante o percurso.

5.9. Depósito de Estoque
Toda produção de brita deverá ser transportada imediatamente para as obras de ampliação e
duplicação da BR 116 SUL, Lote 03. A empresa não comercializa o produto final.
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5.10. Máquinas e Equipamentos a serem Utilizados
Todas as máquinas, equipamentos, instalações elétricas de automação e instrumentação e auxiliares
devem ser projetadas, montadas, operadas e mantidas em conformidade com as normas técnicas
vigentes, as instruções dos fabricantes e as melhorias desenvolvidas por profissional habilitado.
Máquinas, equipamentos, sistemas e demais instalações que funcionem automaticamente devem
conter dispositivos de fácil acesso que interrompam seu funcionamento quando necessário.
As máquinas e equipamentos devem possuir proteção para o operador contra exposição ao sol,
chuva e vento.
A empresa requerente possui o certificado da ISO 9000, assim tem exigências e cumprimentos de
objetivos e metas pró ambientais entre outros.
Para o desenvolvimento dos trabalhos de lavra e beneficiamento, visando obterem-se as produções
mensais de brita estimadas neste os equipamentos utilizados são os descritos no 5.3.

5.11. Servidões e Infra-Estrutura
O acesso à área de lavra, britagem, usinas de asfalto e de solos será realizado através da BR 116,
tomando-se acesso à cidade de Sentinela do Sul, e após percorrer aproximadamente 12,7 km, sendo
que nesse trecho em questão, na área rural, haverá necessidade de ser readequado, para facilitar o
transporte de material e dos equipamentos.
Haverá um desvio da área urbana central, por ruas laterais, evitando transtornos no centro da
cidade, vide figura 4. Nas estradas de chão batido, em dias de insolação intensa, ventos e mesmo
transito intenso dos caminhões transportando o material pétreo para a obra, deverá ser aspergido
por intermédio de caminhão pipa, nestas estradas vicinais, municipais e ruas. Periodicamente com o
auxílio da prefeitura ou por conta da empresa, deverá ser realizado a manutenção destes trajetos.
A cidade de Sentinela do Sul, a sede do município, está distante apenas 8,5 km da pedreira, conta
com mediana infra-estrutura no que diz respeito à distribuição de água potável, telefonia fixa,
energia elétrica, além de possuir um satisfatório comércio varejista.
Para a área industrial contendo a unidade de britagem, usina de asfalto e de solos será construída
uma base de apoio e prédios de controle com a finalidade de facilitar os trabalhos dos operadores,
será construído um escritório industrial e almoxarifado para o apoio a área industrial. Será
construído uma balança com casa de controle e nas adjacências será instalado um posto móvel. Será
construído, depois de realizar a terraplenagem, sistemas de drenagem com caixas de sedimentação e
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valas escavadas.
Não haverá depósito de insumos para a detonação. A empresa terceirizada e especializada
contratada vem devidadamente equipada para a realização do desmonte, seguindo um plano de
lavra e de fogo previamente acordado entre as partes. Esta empresa, em cada detonação, deverão
deixar uma ART com o plano de lavra e de fogo do serviço realizado, fornecido por um Engº de
Minas.

5.12. Sinalização
Neste plano está definido que serão inseridas na área as placas de advertência, com posicionamento
e tipo de sinalização obrigatória que deve ser distribuída na área de lavra, instalações da Pedreira e
estradas de serviço, como proposto na Norma Reguladora da Mineração NRM-12. Incluem um
conjunto de placas com cores chamativas dentro dos padrões propostos pelo DENATRAN ou no
modelo determinado pelo órgão Federal ou Estadual que a exige por Lei, estando enumeradas a
seguir:
1 - Na entrada do empreendimento fixar placa de identificação constando nome da Pedreira, nome
do empreendedor, bem mineral extraído e número do processo DNPM;

DNPM
DEPARTAMENTO NASCIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

Processo 810..../2013 Autorização de registro de licença nº...
PEDEIRA IVAI S.A.
DUPLICAÇÃO BR116 - LOTE

UNIDADE DE EXTRAÇÃO, BRITAGEM E ASFALTO

No presente caso, licenciamento ambiental realizado pelo IBAMA, terá uma placa informativa na
entrada do empreendimento, conforme o modelo em vigor;
2 - Todas as detonações na área da Pedreira serão precedidas de sinais sonoros e interrompidas as
vias de acesso e deve ser fixada na entrada do empreendimento, uma placa com os horários e dia
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previstos para os fogos;

3 - Nas estradas de serviço que dão acesso a Pedreira deve ser fixada as seguintes placas de
advertência;

4 - Nas rodovias, de qualquer natureza (carroçável/asfáltica) e a 50 m do entroncamento com a
estrada de serviço que dá acesso à Pedreira, deve ser fixada a seguinte placa de advertência:
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5 - Nas cercanias da pedreira deverão ser fixadas as seguintes placas de advertência:

6 - Nos pátios da Pedreira e estradas de serviço, deverão ser fixadas as seguintes placas, relativa à
velocidade máxima permitida:

7 - Na administração do empreendimento deveram ser fixadas placas com a seguinte advertência:

PROIBIDA A ENTRADA DE
VISITANTES NA PEDREIRA
DESACOMPANHADOS
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8 - Nas dependências da Pedreira devem ser fixadas placas indicando o acesso à frente de lavra,
pátios de manobras ..., conforme for caso:

9 - No acesso ao pátio de britagem fixar a seguinte placa:

5.13. Controle do uso e Manuseio de Explosivos
A lei específica que trata do manuseio de produtos controlados pelo Ministério do Exército, em
particular explosivos e acessórios, é o decreto 55.649 de 28 de janeiro de 1965. O R-105 nascido da
lei básica que é o decreto 24.602 de 1934, e tem como órgão fiscalizador o Serviço de Fiscalização de
Produtos Controlados (S.F.P.C.), órgão que conta com o auxílio das Polícias Civis e das Prefeituras
Municipais para efetuar vistorias nas pedreiras.
A lei prevê que o "blaster", encarregado do fogo, além das técnicas da manipulação de explosivos e
acessórios que é obrigado a dominar por força de sua profissão e deve também conhecer aquilo que
a lei exige de todo aquele que trata com Produtos, em particular daqueles itens empregados no seu
dia a dia.
A empresa e o "blaster" deverão estar cientes dos itens de segurança, que se não observados, em
caso de vistoria poderão transforma-se em Autos de Infração:
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 O "blaster" deverá estar presente em todas as preparações de cargas;
 Deve ser evitada a presença de pessoas ociosas durante a preparação dos fogos;
 O "blaster" deverá conhecer as regras do R - 105;
 O desmonte não deve oferecer perigo à vizinhança;
 Os responsáveis pela empresa devem estar cientes que é proibido emprestar explosivos
a outras empresas, bem como devem cumprir as normas de manuseio.

5.14. Circulação e Transporte de Pessoas e Materiais nas Servidões da
Pedreira
O empreendedor deve estabelecer regras para a circulação e transporte de pessoal e materiais nas
servidões da pedreira, segundo as diretrizes das Normas Reguladoras da Mineração NRM-13. Estas
regras não devem levar em conta só a circulação e transporte de materiais e pessoal, com também,
deve estabelecer local de acesso permitido para cada tipo de veículos, local de estacionamento de
equipamentos e definir "greide" e largura das pistas de rolamento. Devendo ser elaboradas de
acordo com a atividade a serem desenvolvidas: extração, carregamento e transporte do bem
mineral.
1. A largura das estradas de acesso devem ser duas vezes maior que a largura do maior veículo
utilizado na pedreira;
2. Não é permitido o acesso de veículos particulares na área de extração e beneficiamento.
Visitantes devem estacionar seus veículos na administração do empreendimento e embarcar
em carro da empresa;
3. A empresa deverá fornecer capacete de segurança para os visitantes;
4. Escavadeira é um equipamento versátil e indispensável em pedreiras, devem estar em bom
estado de conservação e funcionamento: freios, faróis, luz e sinal sonoro de ré acoplado ao
sistema de câmbio de marchas, buzina, sinal de indicação de mudança do sentido de
deslocamento e espelhos retrovisores;
5.

O transporte e uso de explosivos do caminhão para as frentes de lavra deve ser sempre
realizado pelo pessoal da empresa especializada contratada e acompanhado pelo seu
“blaster";

6.

A empresa deve exigir que os motoristas tenham carteira de habilitação especifica para o
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veículo que estiver operando;
7.

Caminhões caçamba devem ter acesso limitado até o pátio de embarque de brita, ou seja,
ficarão estacionados no pátio do empreendimento aguardando a sua vez de ser carregado.

5.15. Águas superficiais, sub-superficiais e subterrâneas e das águas
utilizadas no processo
Na área de influência direta há o açude e seu desague para a calha do terreno, que mais adiante a
sudeste da propriedade, recebe água do lençol freático. Do açude até o ponto de surgência da água,
a fluxo de água ocorre de modo intermitente, ou seja, decorrente somente do excedente
pluviométrico ocorrente na área.
Nas imediações da área industrial e acesso a pedreira, a APP, será cercada no seu limite externo com
o fim de sua preservação integral.
A água que percorre sobre o corpo rochoso em subsuperfície escoa em boa parte para esta APP. Esta
tem o sentido longitudinal grosseiro noroeste a sudeste, recebendo boa parte da carga hídrica da
área industrial e da pedreira.
O sistema de drenagem pluvial deverá ser eficiente para minimizar o impacto sobre estas águas, no
sentido de receber o mínimo de material particulado possível.
Os acessos a serem construídos e os pisos da área industrial receberá uma camada de britas de
diferentes granulometrias, ajudando na filtragem do material particulado em períodos de chuva.
As caixas de sedimentação deverão ser limpas periodicamente para sua eficaz operação de
decantação. Os valos abertos de drenagem devem, da mesma forma, serem periodicamente limpos
ou desassoreados, evitando o transbordo de sedimentos em dias de chuva mais intensa.
Ao longo da APP, mas afastado para mais a montante deverá ter ao menos quatro caixas de
sedimentação, desde a montante até mais a jusante da área operacional lindeira a APP da AID.
No que tange as aguas subterrâneas, estas não deverão ser atingidas devido ao sistema de drenagem
a ser construído na área industrial e na área da pedreira, a construção e operação de caixa
separadora de água e óleo na área industrial. A construção e uso de fossa séptica e sumidouro aos
banheiros do escritório industrial e almoxarifado, ao piso coberto de britas sobre a área industrial e
acessos na pedreira e a área industrial, e pelo fato da operação da pedreira como a detonação e
desmonte de rocha. Este último evento provoca alguma instabilidade nas estruturas como fraturas,
falhas e eventualmente contato entre rochas, um alivio de tensões, fazendo com que ocorra a
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migração da agua subterrânea na vertical e/ou na horizontal, acompanhando grosseiramente a
geomorfologia, a topografia superficial, direcionando o fluxo para as porções mais a jusante, até
haver um equilíbrio hidrostático.
A cerca das aguas utilizadas nas operações da pedreira, podemos dizer que na frente de lavra o
processo de perfuração, desmonte e carregamento de rochas ocorre a seco e sem o uso de produtos
químicos. Na unidade de britagem, a cominuição da rocha em britas também ocorre a seco e sem
utilização de produtos químicos, somente em pontos específicos de geração de pó e poeiras haverá
aspersores de agua para minimizar a geração dos mesmos porém, a agua aspergida sofre evaporação
pela insolação e ação dos ventos. Na usina de solos é utilizado agua na mistura com a brita e pó de
brita, os três elementos são transportados, despejados e espalhados no aterro do leito estradal em
construção, neste local sofre a evaporação de boa parte do conteúdo de agua na mistura. Por último
a utilização da agua no carro pipa para aspergir os acessos internos da área industrial e da pedreira,
bem como da estrada municipal, que em pouco tempo é evaporada pela insolação e ação do vento.

5.16. Sítios de nidificação de aves e répteis
Devido a época de observação, não foram observados in loco sítios de nidificação de aves e répteis,
presume-se que a área onde ocorrem maiores populações de répteis se concentra ao redor do
pequeno açude localizado na parte central da área, que está delimitada como área de preservação
permanente. Com relação a fauna, devido existência de pequenos fragmentos, incluindo a app do
arroio localizado na parte sul foram encontrados ninhos, mas todos vazios.

5.17. Combustíveis, óleos e graxa
Os veículos (caminhões, trator de esteiras, carregadeiras e escavadeiras) deverão ser abastecidos,
troca de óleo, lubrificação, entre outra manutenção necessária, em postos de combustíveis
comerciais ou mesmo no canteiro de obras, que haverá um local para manutenção preventiva dos
veículos a serem utilizados na operação do empreendimento.
Há o caminhão comboio, que faz o abastecimento e a manutenção, equipado com sistemas
tecnológicos atualizados para minimizar o eventual derrame de óleos e/ou graxas, pois carrega
receptáculos para este tipo de vazamentos.
Na área das usinas de asfalto e de solos, onde serão instalados os tanques de combustíveis, CAP e RR
e a caldeira, terão piso impermeabilizado com canaletas dirigindo eventual óleo ou combustível para
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uma caixa separadora de óleo e agua a jusante. Nas áreas de tancagem destes combustíveis da usina
de asfalto haverá manilha de proteção, sistema fechado, com altura compatível para reter eventual
derrame destes produtos. Aspectos estes relatado no Memorial Descritivo da Implantação de Usina
Asfáltica na página 27.

5.18. Resíduos gerados pelas atividades executadas na área do
empreendimento
A IVAÍ ENGENHARIA DE OBRAS S.A. possui treinamento de qualidade total junto aos seus
funcionários, assim haverá containers ou tambores para recolhimento de resíduos distintos, sólidos
recicláveis, resíduos provenientes de manutenção (estopas, peças com óleos e/ou graxas) e
orgânicos, na área da jazida. Todo tipo de resíduo orgânico e reciclável será recolhido e destinado ao
órgão municipal. Os resíduos contendo óleo/graxa serão armazenados temporariamente em
bambona ou tambor específico e periodicamente encaminhado a uma empresa devidamente
licenciada e credenciada para este fim.
Procedimentos estes para a fase de instalação do empreendimento e de sua operação, pedreira e
unidades industriais.
Estas empresas especializadas, no momento, estão em tomada de preços para contratação.
Para a melhor gestão dos resíduos no empreendimento em epígrafe, é sugerido o seguinte:

5.18.1. Gerenciamento de resíduos da construção civil
Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções de obras de construção civil, e os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto
em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa,
gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente
chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.
Gerenciamento de resíduos: é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos,
incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e
implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos.
Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo.
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Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à
transformação.
Beneficiamento: é o ato de submeter um resíduo a operações e/ou processos que tenham por
objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como matéria-prima ou produto.
Aterro de resíduos da construção civil: é a área onde serão empregadas técnicas de disposição de
resíduos da construção civil Classe "A" no solo, visando a reservação de materiais segregados de
forma a possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia
para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente.
Áreas de destinação de resíduos: são áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final de
resíduos.
Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e secundariamente a
redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. Os resíduos da construção não poderão ser
dispostos em aterros de resíduos domiciliares em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d" água,
lotes vagos e em áreas protegidas de acordo com a legislação.

Classificação dos resíduos
Classe A – resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados:
1 - de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de
infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
2 - de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos,
blocos, telhas, placas de revestimento, etc.) argamassa e concreto;
3 - de processo de fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos,
meios-fios entre outros) produzidas no canteiro de obras. Deverão ser reutilizados ou reciclados
na própria obra
Classe B – resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plástico, papel/papelão, metais,
vidros, madeiras e outros.
Deverão ser reutilizados, reciclados quando da necessidade da obra, ou encaminhados a áreas de
armazenamento temporário, sendo disposto de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem
futura ou destino para empresa especializada
Classe C – resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/ recuperação, tais como os produtos
oriundos do gesso.
Deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
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com as normas técnicas específicas.
Classe D – resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes,
óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolição, reformas e reparos de clínicas
radiológicas, instalações industriais e outros. Deverão
ser
armazenados,
transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas, destinados a
empresas especializadas para o destino do mesmo.
" Os resíduos devem ser separados de acordo com a sua classificação (A, B, C e D) e depositados nas
áreas específicas previstas no Projeto do Canteiro de Obras."
Separação dos resíduos
A separação facilita a remoção e o encaminhamento à destinação diferenciada.
Vantagens de separar:
1 - Separação na fonte garante a qualidade dos resíduos e reduz os custos de
beneficiamento.
2 - Diminuição dos custos de remoção dos resíduos.
3 - Reciclagem de alguns materiais na própria obra, outros separados para a coleta municipal
e para a informal (coletores de material reciclável).
4 - Identificação dos pontos de desperdício.
5 - Organização no canteiro de obras.

Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil etapas que deverão ser seguidas:
1 - Caracterização. Identificar e quantificar os resíduos;
2 - Triagem: Realizar triagem, que poderá ser feita pelo gerador na origem, ou ser realizada
nas áreas de destinação licenciadas para essa finalidade, respeitadas as classes de
resíduos estabelecidos na resolução do Conama.
3 - Acondicionamento. O gerador deve garantir o confinamento dos resíduos após a geração
até a etapa de transporte, assegurando nos casos que sejam possíveis, a condição de
reutilização e de reciclagem;
4 - Transporte. Deverá ser realizado de acordo com as normas vigentes para o transporte de
resíduos;
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5 - Destinação. Deverá ser feita de acordo com as classes a que pertencem os resíduos.
6-

Todo o gerenciamento dos resíduos deverá ser acompanhado de planilha de produção e
destinação com responsável técnico.

5.19. Conclusão do PCA
Com o presente Relatório de Controle de Impacto Ambiental, entendemos que as medidas de
controle (preventivas, mitigadoras e compensatórias) e os programas de acompanhamento/
monitoramento proposto para as diversas fases do empreendimento em apreço, são adequados para
reduzir ou eliminar os principais impactos negativos sobre os componentes ambientais da área,
desde que a implementação seja feita de forma apropriada, de modo a assegurar uma relação custobenefício satisfatória do ponto de vista econômico e ambiental.
O bem mineral a ser lavrado será utilizado na obras de duplicação da BR 116 - SUL, Lote 03.
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6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Em pedreiras de granito que operam a céu aberto no sistema de bancadas ascendentes, realizando
desmonte de grandes volumes de rocha com uso de explosivos e posterior beneficiamento do
material pétreo em brita pode-se mapear setores distintos com magnitude de riscos variáveis entre
pequeno, médio e grande, conforme a atividade desenvolvida.
O Plano de Gerenciamento de Risco para a extração de granito, britagem, usina de asfalto e de solos
desenvolvida em terras do imóvel situado na localidade Cerro Chato, município de Sentinela do Sul,
chama a atenção para a magnitude dos riscos nos seguintes setores da pedreira:
Nas frentes de lavra os riscos de acidentes de trabalho e ao comprometimento da saúde dos
operários, podem ser considerados de magnitude grande, pelas características enumeradas a seguir:
1. Trânsito constante de veículos de grande porte;
2. Movimentação de operários em bancadas delineadas por paredões verticalizados;
3. Concentração de pó de sílica na atmosfera no local de trabalho, proveniente da furação da
rocha;
4. Ruídos gerados pelos motores de máquinas e equipamentos e pela penetração de brocas na
rocha;
5. Risco de desmoronamento de pequenos fragmentos da face livre do maciço na praça de
lavra;
6. Uso de explosivos, a empresa terceirizada e especializada deverão apresentar o Certificado
de Registro do Exército;
7. Cercamento efetivo (ao menos 04 fios farpados) ao redor da pedreira, afastado ao menos
05m da crista dos taludes;

Na área de britagem e de embarque os riscos de acidentes de trabalho há comprometimento a saúde
dos operários que podem ser considerados de magnitude média, pelas características enumeradas a
seguir:

1. Concentração de pó de sílica na atmosfera no local de trabalho, gerada no alimentador do
britador no processo de cominuição da rocha, no peneiramento e embarque da brita em
caminhões com caçamba basculante;
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2. Eventual acidente em uma das unidades industriais, como queda do funcionário de cima de
algum equipamento, acidente com ferramenta de trabalho, choques elétricos e prendimento
de membro em correia transportadora;

6.1. Trânsito de Caminhões e Escavadeira na Área
Nas estradas de acesso os riscos de acidentes podem ser considerados de magnitude pequena, há
sinalização de trânsito sugerida neste trabalho que deve colaborar para evitá-los.
Cada tipo de risco mapeado nos diversos setores de atividade da pedreira tem seu Plano de
Gerenciamento específico como demonstrados nos itens deste trabalho referentes à: técnicas de uso
e manuseio de explosivos; medicina e saúde de trabalho; sinalização das dependências da pedreira;
circulação e transporte de pessoas e materiais nas servidões da pedreira e prestação de primeiros
socorros.

6.2. Condições de Habitabilidade na Pedreira
Devido à proximidade da jazida com a cidade de Sentinela do Sul, distante aproximadamente 8,5 km
a empresa deverá implantar um escritório na área e área de convivência para os operários que
estiverem trabalhando na pedreira. Não haverá alojamento na área, operários serão acomodados em
zona urbana. Entretanto, recomendamos que sejam providenciados para o conforto dos
trabalhadores durante a sua jornada de trabalho, no mínimo os seguintes itens:
 Cabine para operador do britador;
 Banheiro (vaso sanitário e pia) ou sanitários químicos;
 Abrigos de lona, mesas e cadeiras buscando-se dar condições adequadas para a refeição
de operários, e fornece-lhes sombra e proteção contra chuvas nos seus horários de folga
(área de vivência), ou no espaço de alvenaria a ser construído, junto ao escritório
industrial e almoxarifado;
 Recipientes para coleta de lixo descartado, orgânico, metálico, e plásticos;
 Fornecer ao pessoal de campo água potável com características adequadas para
consumo humano, não devendo ser utilizadas águas turvas ou com sabor.
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6.3. Plano de Resgate e Salvamento
6.3.1. Objetivo
Este plano tem por objetivo apresentar os procedimentos técnicos e administrativos a serem
seguidos, em caso de emergências que possam eventualmente ocorrer durante a extração mineral a
ser desenvolvida na localidade denominada Fazenda Palmeirinha município de Junqueiro, resultando
em ações rápidas e eficazes para preservar a vida humana.
Fundamenta-se em hipóteses acidentais relevantes, considerando os riscos presentes durante as
etapas necessárias para escavação, embarque e transporte do minério para seu destino final.

6.3.2. Metodologia
Para elaboração do presente Plano de Resgate e Salvamento a metodologia aplicada contempla
alguns aspectos distintos de caráter qualitativo, representativo da experiência anterior em
minerações semelhantes, assim como a legislação vigente nos diferentes aspectos do controle dos
riscos ao homem.

6.3.3. Tipos de Emergência
As situações de emergência contempladas nesse plano são:


Hipótese 1: Acidentados;



Hipótese 2: Incêndios;



Hipótese 3: Vazamento de combustíveis e óleos lubrificantes nas operações no campo;



Hipótese 4: Desmoronamento de taludes;



Hipótese 5: Ataque de animais peçonhentos;
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6.3.4. Estrutura Organizacional para Atendimento a Emergências
6.3.4.1. Atribuições gerais
São de competência da Ivaí:


Adotar medidas de prevenção de acidentes tais como: fornecer os equipamentos de
proteção individual (EPIs) aos operários tornando o seu uso obrigatório nas dependências da
Pedreira; e fixar sinalização de advertência de trânsito;



Fornecer treinamento ao combate a incêndio e de primeiros socorros ao gerente e ao grupo
de apoio por este escolhido;



Fornecer e manter em boas condições de uso os equipamentos de combate a incêndio
(extintores) e kit de primeiros socorros.

6.3.4.2. Encarregado do Setor Industrial (Gerente da Pedreira)
A coordenação local do plano de resgate e salvamento será exercida pelo gerente da Pedreira que
terá como atribuições básicas:


Deslocar todos os recursos da Pedreira necessários ao controle de emergência ficando
incumbido de coordenar as atividades da equipe de ações envolvidas;



Solicitar conforme a gravidade da emergência a presença nas instalações da Pedreira de
ambulância e médico ou paramédico;



Manter o pessoal responsável pela extração mineral informada das providências de resgate e
salvamento em andamento.

6.3.4.3. Grupo de Apoio
Será formado por operários, que terão como atribuições:


Transportar para o local o kit de primeiros socorros e equipamentos de combate a incêndio;



Em caso de desmoronamentos, efetuar a contagem dos operários locados na pedreira e se
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for o caso transportar para o local os equipamentos de escavação (pá, picaretas, chibancas,
etc.);


Encaminhamento imediato de feridos para o hospital mais próximo (Sentinela do Sul ou
Tapes);



Providenciar isolamento adequado para o local.

6.3.5. Procedimentos do Plano de Resgate e Salvamento
Os procedimentos visam o controle da emergência quanto aos aspectos de avaliação de sua
gravidade, resgate e salvamento de acidentados. Para cada tipo de emergência deve ser acionado o
procedimento adequado, conforme representado nos quadros 14 a 19.

Quadro 14: Tipo de emergência versus procedimento adequado
Situação
Hipótese 1
Hipótese 2
Hipótese 3
Hipótese 4
Hipótese 5

Tipo de Emergência
Acidentados (fraturas, cortes e contusões etc.)
Incêndios (equipamentos e veículos)
Vazamentos de combustíveis e óleos lubrificantes
nas operações de campo.
Desmoronamento de taludes
Ataque de animais Peçonhentos

Procedimento
Procedimento 1
Procedimento 2
Procedimento 3
Procedimento 4
Procedimento 5

Quadro 15: Procedimento de resgate e salvamento – P1
PROCEDIMENTO DE RESGATE E SALVAMENTO - P1
EMERGÊNCIA: ACIDENTADOS
Avaliar a situação e de acordo com a gravidade do acidentado:
 Paralisar a execução dos serviços;
 Iniciar os procedimentos de Primeiros Socorros (talas, torniquetes, etc. conforme for o
caso);
 Providenciar encaminhamento ao hospital mais próximo (Sentinela do Sul ou Tapes);
 Em função da gravidade do acidente, isolar o local imobilizar o acidentado e chamar o
Resgate.
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Quadro 16: Procedimento de resgate e salvamento – P2
PROCEDIMENTO DE RESGATE E SALVAMENTO - P2
EMERGÊNCIA: INCÊNDIOS
Paralisar a execução dos serviços:
 Verificação da presença de queimados ou intoxicados por fumaça e providenciar
encaminhamento a socorro médico devidamente treinado;
 Combate a focos de incêndios (Combustível - Extinguir com pó químico seco espuma ou
dióxido de carbono);
 Evacuação e isolamento da área;
 Remoção de escombros;
 Recomposição da área.

Quadro 17: Procedimento de resgate e salvamento – P3
PROCEDIMENTO DE RESGATE E SALVAMENTO - P3
EMERGÊNCIA: VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E ÓLEOS LUBRIFICANTES NAS OPERAÇÕES DE
ABASTECIMENTO DE CAMPO.
 Adotar meios e bloquear o vazamento em sua origem utilizando: pás, enxada, ou outras
ferramentas;
 Minimizar ao máximo a área de contaminação;
 Interditar e isolar a área contaminada de possíveis fontes de ignição;
 Não permitir acesso à área de risco de pessoas não autorizadas;
 Iniciar a raspagem dos solos contaminados pelo produto, removendo-o para aterro
sanitário.

Quadro 18: Procedimento de resgate e salvamento – P4
PROCEDIMENTO DE RESGATE E SALVAMENTO - P4
EMERGÊNCIA: DESMORONAMENTOS DE TALUDES







Interromper a execução dos serviços;
Não permitir acesso à área de pessoas não autorizadas;
Isolar e sinalizar a área de risco;
Efetuar contagem do pessoal envolvido nos trabalhos de extração;
Iniciar a remoção de escombros;
Recompor a área atingida.
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Quadro 19: Procedimento de resgate e salvamento – P5





PROCEDIMENTO DE RESGATE E SALVAMENTO - P5
EMERGÊNCIA: ATAQUE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS
A valiar a situação e de acordo com a gravidade do acidentado: Iniciar procedimento de
primeiros socorros (lavar o ferimento com água e sabão);
Procurar capturar ou identificar o animal agressor;
Providenciar rápido encaminhamento ao hospital mais próximo (Sentinela do Sul ou
Tapes)

6.3.6. Treinamento
O treinamento do pessoal envolvido no presente Plano de Resgate e Salvamento deverá ser realizado
em sala com repasse de instruções de combate a incêndio, primeiros socorros, coordenação e ações
emergenciais para o gerente da pedreira e pessoal escolhido para lhe dá apoio. Esse treinamento
deve ser completado em campo, com um simulado de acionamento do plano.

6.3.7. Sistema de Comunicação Interna
Qualquer operário que descubra uma emergência ou detecte riscos eminentes de acidentes, deverá
comunicar imediatamente ao gerente da pedreira que tomará as providências adequadas e em
conformidade com as especificações contidas neste plano de resgate e salvamento.
Telefones de Emergência:


Ivaí Engenharia: (051)3679-1051



Município de Tapes - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO CARMO – Fone: (51) 3672-1192.

6.3.8. Prestação de Primeiros Socorros
A empresa deverá manter em funcionamento uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na
Mineração (CIPAMIN) na forma prevista na Norma Regulamentadora - NR-22 do Ministério do
Trabalho e Emprego - MTE.
Recomendamos que o empreendedor capacite um dos encarregados da pedreira na prestação de
primeiros socorros, principalmente no que diz respeito à imobilização e transporte de acidentados,
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além de equipar-se com materiais necessários a sua prestação.

6.3.9. Brigada de Incêndio
Como na área da pedreira serão estocados insumos inflamáveis e explosivos é recomendado que o
empreendedor selecione e treine alguns operários para o combate e prevenção de incêndios,
reforçando os seguintes pontos:


Manuseio correto de extintores;



Alertar a empresa sobre fiação em má estado de conservação em áreas de risco, tais como
oficina, almoxarifado, etc.;



Alertar aos mecânicos e seus auxiliares que deve ser evitado o uso de maçarico e soldas
elétricas nas proximidades do posto de abastecimento;



Treinar a evacuação de pessoal e equipamentos.

6.3.10. Atendimento Hospitalar
A cidade de Sentinela do Sul, distante aproximadamente 8,5 km do empreendimento é o centro
urbano mais próximo que disponibiliza atendimento médico capacitado para atender pacientes, se
for o caso o mesmo poderá ser transportado para a cidade de Tapes e também Porto Alegre, aqueles
funcionários que estejam em estado grave e que no município de Sentinela do Sul não tenha
condições de atende determinadas enfermidades.
A cidade de Sentinela do Sul possui apenas uma Unidade Básica de Saúde, casos com maiores
complexidades são encaminhados ao município de Tapes – Hospital Nossa Senhora do Carmo,
telefone (51) 3672.1192.
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7. PLANO DE FECHAMENTO DA PEDREIRA
Mesmo com a conclusão das obras de ampliação e duplicação da BR 116 - Sul, Lote 03, poderá haver
interesse por parte de outro empreendedor não fechar a pedreira, o que poderá levar a pedreira
ficar aberta e continuar em atividade, ainda que, com menor produção.
Quando ocorrerem paralisações temporárias da lavra, recomenda-se que sejam adotadas as medidas
enumeradas a seguir:
1. Manter cerca nas frentes de lavra e paióis e colocar cadeado de boa qualidade nas porteiras
de acesso;
2.

Remover das instalações da pedreira sucatas e entulho, caso sejam observados, dando-lhes
destino adequado;

3. Mesmo com as atividades de lavra paralisadas deve-se dar prosseguimento às medidas de
reparação do meio ambiente e o monitoramento de drenagens como proposto no PCA.
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8. CRONOGRAMA
Os trabalhos de lavra terão início após a Autorização do Registro de Licenciamento seja publicado no
D.O.U. pelo DNPM e a L.O. emitida pelo IBAMA, no presente caso, observar quadro 20.

Quadro 20: Cronograma.
DESCRIÇÃO DAS
ATIVIDADES
Atividades minerais
Aberturas de vias de Acesso
Área de servidão
Drenagem Protetora
Extração do minério
Sistema de sinalização
Transporte de Minério
Recuperação do Solo

01

MESES
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
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9. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DERGADADA - PRAD
9.1. Introdução
Os procedimentos para a recuperação de uma área explorada não é um evento que ocorra em uma
época determinada, mas uma ação que se inicia antes das atividades, com a elaboração de estudos
de recuperação, e finaliza muito depois de ter-se completado. A recuperação deve ser desenhada
juntamente com o planejamento das obras a serem realizadas. Isto permite uma variedade de
opções a serem formuladas sobre a resolução do problema.
Segundo o Decreto Federal de 10/04/85, no seu Art. 3º, a recuperação ambiental tem como objetivo
o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com o plano preestabelecido para
uso do solo.
Levando em conta o Diagnóstico e os Impactos Ambientais descritos, e considerando as medidas
mitigadoras a serem adotadas, pode-se definir que o Plano de Recuperação Ambiental para a área
envolve três tipos de impactos ambientais, a saber:





Alteração topográfica;
Modificação da paisagem;
Impacto visual.

O sucesso do plano de reabilitação para uma área de extração de uma jazida depende de fatores com
método de exploração empregado, localização da jazida, modo de ocorrência, influência dos
condicionantes climáticos da região, disposição dos elementos físicos e biológicos de seu
ecossistema, volumes do material retirado, etc.
A recuperação ambiental, segundo o Decreto Federal de 10/04/85, no seu Art. 3º tem como objetivo
o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com o plano preestabelecido para
uso do solo.
Uma vez encerradas as atividades de lavra da jazida de granito, deverão ser tomadas medidas
visando, a medida do possível, o retorno das áreas às condições originais, pretéritas aos trabalhos de
lavra.
No caso específico da mineração de granito, a lavra tem caráter genérico, pois as condições da jazida,
o volume lavrado e o percentual de minério aproveitado, bem como o avanço das frentes e o tipo de
lavra determinarão a forma do relevo da área pós-lavra.
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Como ficou confirmada na pesquisa mineral a viabilidade econômica, o projeto de lavra caracterizarse-á como de vida útil média. Diante do exposto, a elaboração do projeto de recuperação ambiental,
teceu diretrizes no sentido de acompanhar, realizar e finalizar sobre estes procedimentos também
em função da vida útil, utilizando-se e acompanhando-se sempre do RCA.
Um plano de reabilitação para uma área onde se desenvolve uma atividade mineraria, vem a
depender de fatores com método de lavra empregado, localização da jazida, modo de ocorrência,
influência dos condicionantes climáticos da região que abriga, disposição dos elementos físicos e
biológicos de seu ecossistema, volumes de minério e estéril produzidos, etc.
Deve-se considerar que a recuperação da área minerada torna-se tanto mais fácil e menos onerosa,
quando realizada concomitante com a lavra.
Dessa forma, os resíduos resultantes das atividades de mineração poderão ser utilizados para a
reabilitação de setores já minerados.

9.2. Objetivos
A elaboração do presente PRAD tem como objetivo tecer diretrizes para a realização,
acompanhamento e finalização dos procedimentos de recuperação ambiental da área da jazida
explorada e da área industrial, com seus acessos.

9.3. Desativação e Fechamento da Jazida
O empreendedor se compromete de que na hipótese de desativação da unidade licenciada pelo
Órgão Licenciador Federal (IBAMA), será previamente comunicado por escrito da decisão tomada.
Para efeitos ambientais a principal atividade na fase de fechamento da mina será a recomposição da
área por tratamento edáfico e vegetativo.
Para o DNPM o fechamento da mina deve considerar o disposto na Portaria nº 12 de 22/01/2002 e
publicado no D.O.U. em 29/01/2002, onde após comunicação prévia, é obrigatório o pleito ao
Ministro de Minas e Energia, em requerimento justificado devidamente acompanhado de
instrumentos comprobatórios nos quais contem:




Relatório dos trabalhos efetuados;
Caracterização das reservas remanescentes;
Plano de desmobilização das instalações e equipamentos que compõem a infraestrutura da
mineração indicando o destino a ser dado aos mesmos;
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Atualização do levantamento topográfico;
Planta da mina na qual conste as áreas lavradas, recuperadas, áreas impactadas e por
recuperar, áreas de disposição do solo orgânico, estéril, minério, sistemas de disposição, vias
de acesso e outras obras civis;
Medidas para impedir o acesso à mina, pessoas estranhas e interditar com barreiras os
acessos às áreas perigosas, etc.

9.4. Grau de Degradação e Passivos Ambientais
A área da jazida, incluindo a unidade industrial, estudada encontra-se com um grau de degradação
bastante avançado. O uso e ocupação do solo com a utilização de espécies exóticas (acácia-negra –
Acacia mearnsii) vêm desde muitos anos. Em grande parte da área, não ocorre vegetação nativa
arbórea e arbustiva, resumindo-se a áreas de preservação permanente e na crista do morro (que não
sofrerá intervenção).
Assim, os passivos ambientais manifestados na área da jazida e do seu entorno, pode ser assim
listados:


Desmatamento da flora original, expondo o terrenos a processos erosivos, induzindo o
aparecimento de formas de degradação do relevo e consequente assoreamento dos canais
fluviais;



Cultivo intensivo espécies arbóreas exóticas;

9.5. Aptidão e Intenção de Uso Futuro
A aptidão agrícola do município de Sentinela do Sul está relacionado basicamente a exploração
florestal (cultivo de acácia-negra – Acacia mearnsii), cultura orizícola e atividades inerentes ao
minifúndio (produção de mandioca, batata-doce, leite, entre outras).
Com relação a jazida, objeto de licenciamento, a topografia da área é irregular, com a formação de
patamares, situado na porção mais baixa, nas proximidades do arroio no limite sul-sudeste-este da
propriedade, até um patamar mais elevado (local este destinado a instalação da unidade de britagem
e estoque).
O solo da área destinada a pedreira é raso, pouco espesso terá seu uso destinado não só a
exploração da jazida, como no futuro a agricultura e pecuária com predominância para pastagem.
Tudo isso, condicionado ao clima da região. No final das atividades haverá dominância maior para a
preservação ambiental, com plantio de espécies nativas ou consorciadas que venham a se adaptar a
região.
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A adaptação da população no entorno das áreas de influência da jazida melhorará
consideravelmente. O empreendedor, mesmo a despeito de todas as medidas mitigadoras de
impacto ambiental que serão adotadas, poderá encontrar uma população que poderá ser treinada e
ser utilizada na atividade extrativista mineral.

9.6. Áreas a Serem Recuperadas
As áreas a serem recuperadas em função da fase de instalação, exploração e beneficiamento da
jazida e no período de desativação das atividades são:


Vias de acesso construídas para alcançar a área da jazida e da área industrial;



Cavas a céu aberto resultantes do processo de extração do material produzido;



Área das instalações industriais;



Vegetação isolada encontrada na área, exemplares passíveis de transplante (jerivás e
butiazeiros);



Espaços temporários destinados ao empilhamento do decapeamento do solo e de material
florestal (quando houver), salientando que o material lenhoso poderá ser espalhado na área
de preservação permanente (APP) para ser utilizado como poleiro pelas aves que habitam o
local e também a decomposição do material ser reincorporado ao solo no futuro.

9.7. Reabilitação dos Elementos Paisagísticos
A frente de desmonte deverá ser estabilizada através de suavização de seus taludes, no sentido de
amenizar a diferenças altimétricas deixadas no relevo, mediante a quebra de cristas de taludes e
aterramento de suas bases, de modo que esses elementos desfigurastes das áreas da jazida sejam
retrabalhados, visando adequá-los à paisagem da área do entorno.
A recuperação da área, quando for o caso, anteriormente citada minimizará os impactos visuais
resultantes da lavra e o preenchimento das cavas parcialmente por estéril, reduzirá simultaneamente
os impactos ambientais de natureza visual.
Em consequência da recuperação ambiental pretendida, é notável que a fauna existente nas
proximidades das áreas da jazida trabalhada, retorne ao seu habitat natural.
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9.8. Conformação Topográfica e Paisagística
As alterações topográficas e paisagísticas provocadas pelas atividades de extração nas frentes de
lavra da jazida, levará em consideração o uso futuro das mesmas, no caso específico, deverão ser
devolvidas aos proprietários quando da conclusão dos trabalhos das áreas.
Diante desses aspectos a conformação topográfica das áreas, levará em conta a estabilidade das
frentes de lavra, controle da erosão, proteção do solo e drenagem; adequação paisagística e
revegetação das mesmas.
A implantação do presente projeto, apesar de causar impacto visual pela modificação da morfologia
da paisagem, são reconstituíveis, ocorrendo em pequena escala e por um período de tempo limitado.
A conformação topográfica dar-se-á de forma simultânea ao desenvolvimento do projeto, de forma a
se planejar todo setor degradado existente no interior da propriedade, proporcionado pela execução
da lavra em flancos.
A execução da conformação constará da retirada de todo solo estocado provisoriamente no entorno
das áreas de exploração, adequando-as à topografia adjacente, promovendo-se o recobrimento
desta área com o solo e restolhos vegetais (potencializando-se assim o banco de germoplasma) e até
mesmo utilizando-se esse material como poleiro para que as aves existentes no entorno possam
descansar e com os excrementos a deposição de sementes de diversas espécies que foram utilizadas
na sua alimentação ao longo do dia.
Após a conformação topográfica final, a área apresentará um relevo com piso plano e limites
externos terraceados, veja o anexo da configuração final estimada.
Desta maneira, ao término das atividades extrativas na jazida, se procederá à conformação
topográfica para a eliminação de pilhas de solo estocadas. Haverá também o recapeamento deste
setor com uma camada de no mínimo 10 cm, utilizando-se o horizonte húmico estocado em pilhas.
Na área industrial, caso o proprietário não queira continuar com o empreendimento, ficam as
estruturas de concreto e pisos de concreto, pois a princípio pretende ficar com estes e os prédios
construídos como o escritório industrial e almoxarifado (inclui a fossa séptica e o sumidouro) e casa
da balança. Retira apenas os equipamentos industriais instalados. O piso da área industrial será
revestido de britas e este deverá permanecer a pedido do proprietário, bem como o poço artesiano.

9.9. Diretrizes Gerais para Recuperação da jazida
A gestão dos produtos secundários originários das atividades de exploração da jazida integra
procedimentos de controle e recuperação ambiental, no sentido de que a eficiência no controle da
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qualidade ambiental durante o empreendimento, facilitará a reabilitação na etapa final de
desmobilização das atividades e desocupação da área.
Os procedimentos a serem adotados para recuperação das áreas degradadas, a partir do início das
atividades de extração de jazida e beneficiamento, são os citados a seguir:


Resíduos secundários resultantes da exploração



Sedimentos, metralhas, restolhos vegetais ou outros materiais resultantes do processo de
exploração da jazida, que por ventura ficam amontoados ao longo das áreas ocupadas,
deverão ser retirados ao final das atividades e serem destinados a locais definidos para tal
fim;



O estéril decapado poderá ser reutilizado no recobrimento de áreas degradadas, resultantes
das atividades de lavra e ainda no recobrimento das pilhas de estéril. É importante a
disposição correta desses produtos, devendo-se seguir as medidas propostas no PCA para
disposição do material decapeado;



O solo estocado em locais adjacentes as áreas de lavra deverá ser utilizado para o
revestimento da parte superficial do terraceamento. Este solo deverá ser espalhado ao longo
dos patamares. A espessura do recobrimento fica a depender da quantidade de solo
estocado, prevendo-se antecipadamente a distribuição desse material, em função do
estoque existente;



Para a reabilitação dos elementos da lavra, as frentes de desmonte deverão ser estabilizadas
através de suavização de seu talude, no sentido de amenizar a diferença altimétrica deixada
no relevo, de modo que esse elemento desfigurante da mineração seja retrabalhado, visando
adequá-la à paisagem das áreas do entorno.



A instabilidade geotécnica será suavizada através do método de terraceamento (terraços e
patamares). As alturas dos taludes e larguras dos terraços deverão ser projetadas conforme
as diferenças de cotas do conjunto a ser reabilitado, taludes de 10m de altura em média,
inclinação de 80º com a horizontal e bermas com largura média de 05m. Estes serão objeto
de um plano de revegetação/recuperação através do plantio e semeadura de espécies
nativas da região ou consorciadas, durante os processos de operação de restauração das
áreas de lavras.



Reflorestamento: Ao longo dos terraços serão plantadas mudas de espécies herbáceas
(gramíneas) que proporcionarão um rápido recobrimento vegetal, além de exercer
importante ação do controle da erosão e com a utilização futura da área pelo gado, até
mesmo a volta da utilização da área para exploração da cultura da acácia-negra (Acacia
mearnsii).



Todas as áreas mineradas/trabalhadas/usadas que terminarem sua utilização deverão ser
alvo de intenso recobrimento com vegetação (nesse caso recomenda-se a hidrosemeadura)

Rua Nicolau Coelho, 135/202 – Vila Ipiranga
91.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
(51) 9968.2405-3344.8101 -  iraja.dd@via-rs.net

130

por possuir melhores resultados e também pela utilização de espécies nativas ou
consorciadas que se adaptem a região.
Portanto, para que o projeto apresente viabilidade ambiental se torna imprescindível que sejam
cumpridas as medidas propostas nesse PRAD, sendo necessário à aplicação e monitoramento das
medidas adotadas.

9.10. Concepção Esquemática da Área Pós Lavra
O processo utilizado para extração de granito na jazida em estudo, será o método de lavra a céu
aberto, com formação de bancadas em meia encosta, em curva de nível e ascendente.
As atividades acima citadas resultarão na alteração topográfica da área e consequentemente
paisagística com a formação da cava.
Os anexos descritos a seguir ilustram a concepção esquemática/croqui nas áreas, nos locais das
frentes de lavras, em três fases distintas, ou seja, fase inicial, durante e pós lavra.
O processo de lavra da jazida terá sua conformação própria, a concepção esquemática de
recuperação da área seguirá a forma do relevo conforme esquema de recuperação que se aproxime
a representação da configuração final estimada anexo ao presente trabalho.
O desenvolvimento da lavra é representado esquematicamente pelos perfis topográficos, mostrando
a configuração atual, e os terraceamentos que progressivamente irão se configurar com o avanço da
lavra ao fim proposto. Os perfis topográficos encontram-se anexo neste trabalho.

Figura 83: Pós lavra – Modelo de Recuperação Ambiental, terraceamento no topo e flancos na área
de cava, conformação do terreno com material estéril e do bota fora. Posteriormente semeadura e
plantio de vegetação nativa do tipo herbácea, arbustiva e/ou arbórea nas bermas.
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9.11. Medidas Preventivas a Serem Tomadas para Execução do PRAD
9.11.1. Resíduos Hidro-Sanitários
Com relação aos resíduos hidro-sanitários, serão utilizados fossa e sumidouro a princípio, haverá ao
menos dois banheiros na área ocupada pelas unidades industriais, tomando-se o cuidado e medidas
preservacionistas relativas ao meio ambiente e seu entorno.

9.11.2. Lixo
As ações da gestão do lixo apresentarão caráter preventivo: deverá ser implementado atividades de
educação ambiental, com implantação de placas para incentivar as pessoas a disporem resíduos nas
lixeiras, disponibilização de lixeiras em locais estratégicos ao longo da área ocupada; e também de
caráter corretivo: catação sempre que necessário, de resíduos sólidos e oleosos dispersos ao longo
da área ocupada.
O lixo gerado na etapa operacional do empreendimento em foco, como embalagens plásticas,
garrafas PET, papéis, vidros, sucatas, etc.., deverão ser coletados e dispostos em sacos plásticos, que
depois de lacrados serão dispostos em pontos de coleta pública. Assim sendo, a execução da gestão
dos resíduos sólidos ficará sob a responsabilidade do empreendedor, que deverá disponibilizar ao
menos 01 (um) funcionário para a área ocupada, que desempenhará a função de vigilância e
manutenção da qualidade sanitária necessária.

9.11.3. Emissão de Poeira
No que se refere à emissão de poeira, em períodos críticos, onde a geração e dispersão forem
elevadas a ponto de prejudicar a visibilidade dos condutores de veículos no tráfego normal da
rodovia, deve-se proceder a aspersão de água ao longo dos trechos críticos, monitorando-se a
qualidade ambiental neste parâmetro.
A Empresa responsável pela exploração da jazida irá adotar o uso de equipamentos, técnicas e
produtos para agilizar e aperfeiçoar os trabalhos, como também minimizar os impactos relativos não
só a emissão de poeiras, mas também de vibrações e ruídos.

Rua Nicolau Coelho, 135/202 – Vila Ipiranga
91.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
(51) 9968.2405-3344.8101 -  iraja.dd@via-rs.net

132

9.12. Revegetação
9.12.1. Aspectos Gerais
É a prática principal para se obter a formação de um novo solo, controlar a erosão, evitar a poluição
das águas e, se for escolhida a manutenção da vida selvagem como uso futuro do solo, promover o
retorno dessa vida (IBAMA, 1990).
Desta forma, a revegetação ou reflorestamento é o método que envolve desde a fixação localizada
de espécies vegetais herbáceas, arbustivas e arbóreas até a implantação de reflorestamentos
extensivos, tanto para fins de preservação ou conservação ambiental quanto para objetivos
econômicos, incluindo a geração de condições propícias ao repovoamento da fauna e à regeneração
de ecossistemas primitivos ou originais. Para Carcedo et al. (1989), a revegetação sempre
desempenha papel importante, pois possibilita a restauração da produção biológica do solo, a
redução e controle da erosão, a estabilização dos terrenos instáveis, a proteção dos recursos hídricos
e a integração da paisagem.
Há uma tendência natural de se querer ver a área revegetada o mais rápido possível, ocorrendo
apenas com árvores de rápido crescimento. Entretanto, essa pressa pode induzir a seleção de
espécies vegetais que não sejam as mais adequadas para uso futuro do solo escolhido,
principalmente quando a escolha é a manutenção da vida selvagem, ou simplesmente um
melhoramento paisagístico da área.
A área degradada deve voltar a ter vegetação novamente, com o plantio de espécies nativas e/ou
consorciadas e colocação de serrapilheira na superfície do solo.
Da serrapilheira nascerá uma grande diversidade de espécies nativas herbáceas, arbustivas e
arbóreas, conforme sua composição.
A implantação das espécies arbóreas nativas e as plantas nascidas da serrapilheira podem não dar o
impacto visual rápido que as espécies exóticas dão, mas fica claro que ecologicamente, é a melhor
prática.
O uso da serrapilheira muitas vezes surpreende: tem sido observado, em muitas experiências, que as
plantas nascidas dela dão uma cobertura mais rápida e densa ao solo que o uso de espécies
herbáceas exóticas e forrageiras. Normalmente, as plantas nascidas da serrapilheira se instalarão
mais rapidamente, e não serão totalmente abafadas pelas espécies oportunistas que poderão invadir
a área. Resultados excelentes usando este método têm sido observados.
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9.12.2. Etapas da Revegetação da Jazida Explorada
A área da jazida trabalhada que não tiver mais nenhum motivo para extração, será alvo de intenso
reflorestamento com espécies nativas ou consorciadas que se adaptem a região.
A jazida encontra-se em área parcialmente degradadas por atividades florestais, existindo pequenos
vestígios de vegetação. As que existem, são constituídas por vegetação arbustiva arbórea. No
entanto, há necessidade da recuperação dessa área após as atividades de extração.

9.12.3. Plantio e Replantio
Com relação ao plantio de espécies arbóreas, na área em questão, após a utilização da pedreira não
será executado nenhum plantio de espécies arbóreas, será feito apenas a hidrossemeadura,
consorciando-se com espécies nativas, e até mesmo a utilização de serrapilheira (descrito na
sequência).

9.13. Serrapilheira
A serrapilheira é o material solto na superfície das matas ou capoeiras naturais, compostos de folhas
e pequenos galhos em decomposição, e repleto de microorganismos, insetos e sementes de plantas
herbáceas arbustivas e arbóreas. É o verdadeiro banco de genético de tudo que ocorre no ambiente
natural. Seu uso na revegetação protegerá a superfície dos raios solares; conservará a umidade do
solo; fornecerá micro e mesofauna do solo e sementes de plantas que vêm juntamente com a
serrapilheira coletada; criará condições para o desenvolvimento das plantas e fauna contidas nela,
bem como o retorno da macrofauna.
Sua coleta deverá ser feita na época das chuvas, nas áreas circunvizinhas à área degradada a ser
recuperada. Será feita com o uso de rastelo, juntando o material solto da superfície e colocando-o
em sacos de aninhagem ou balaios. A coleta deve ser feita no mesmo dia, ou no máximo, no dia
anterior à sua colocação na área a ser recuperada. Isto é para aproveitar e dar continuidade à ação
dos microrganismos e ao poder de germinação das sementes dormentes, a serem expostas à ação
solar.

9.13.1. Procedimentos para Semeadura de Serrapilheira
A serrapilheira deverá ser espalhada manualmente na superfície, sem incorporação do solo, na época
de chuvas e no mesmo dia, ou posterior à sua coleta na mata.
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Deverá ser colocada uma camada com o mínimo de 10 cm de espessura sobre a área.
Em caso de má germinação das sementes ou mortandade das plantas, refazer a semeadura.
Não deverá ser permitido o pastoreio de animais nos dois primeiros anos, mesmo após esse período
não deixar que a área seja prejudicada pelo excesso de pisoteio e consumo das plantas por animais,
para isso se faz necessário realizar a proteção e isolamento da área com cercas de arame farpado em
todo o perímetro das áreas em recuperação.
Realizar incorporação de vegetação morta ou outras matérias orgânicas em alguns períodos para
ocorrer melhorias na estrutura do solo.
Manejar adequadamente a predominância de uma ou outra espécie.

9.14. Controle Fitossanitário
Na verdade, tal atividade resume-se simplesmente ao combate de formigas. Estas serão controladas
de forma isolada e pontual através de iscas, de modo que se possam proteger as mudas.

9.15. Irrigação
Após o solo preparado e utilização de serrapilheira, consorciado com a hidrossemeadura haverá
apenas a irrigação inicial da própria passagem da hidrossemeadura após esse período o material
depositado no solo deverá ser irrigado apenas quando da ocorrência de chuvas na área.

9.16. Desocupação dos Terrenos
Após as atividades de exploração e recuperação ambiental da jazida, deverá proceder a
desmobilização total das estruturas implantadas no início da ocupação do terreno, devolvendo-os
aos respectivos proprietários nas condições necessárias a nova ocupação e utilização.
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9.17. Monitoramento
O monitoramento ambiental visa avaliação e o controle de forma contínua, do efeito impacto
ambiental ocasionado pelas ações do empreendimento, através do acompanhamento das medidas
propostas no PCA. Esta atividade fica a cargo do empreendedor, sob responsabilidade do técnico
habilitado e sujeito a fiscalização do órgão competente.
As recomendações a seguir não impedem que sejam acrescidas de outras julgadas necessárias no
decorrer da operacionalização deste empreendimento, uma vez que as medidas a serem adotadas
devem ser analisadas e, se for o caso, adequadas visando à melhoria das condições ambientais. Serão
adotados os seguintes acompanhamentos e monitoramentos dos impactos ambientais:







Controle da permanência de estoque no pátio;
Acompanhamento da utilização de EPI´s, por parte dos operários;
Verificar o estado das cercas de arame farpado e das placas de sinalização;
Manutenção preventiva de máquinas, equipamentos e veículos;
Manutenção das estradas de acesso e para expedição do material, principalmente o controle
da poeira;
Monitoramento ambiental no que diz respeito a preservação da flora, fauna, solo, água, ar,
sons, ruídos, vibrações, poeiras, fumaça, visando avaliação e o controle de forma contínua do
efetivo impacto ambiental ocasionado pelas ações do empreendedor.

Todas as soluções propostas são passíveis de redirecionamento para a correção de erros resultantes
tanto de equívocos conceituais, quanto de modificações econômicas e sociais que possam ocorrer ao
longo das atividades desenvolvidas. O exercício de crítica aos conceitos aqui expressos, por ocasião
da elaboração de projetos específicos de manejo, bem como o monitoramento do que venha a ser
gerado pelas soluções adotadas, indicará caminhos a serem seguidos ou abandonados.
O monitoramento do empreendimento ou plano de recuperação ambiental a ser adotado ou
sugerido constará de um acompanhamento periódico direcionado a todos os meios físicos e bióticos.
Para isso, a empresa responsável pelas atividades deverá formular documentação de todas as etapas
dos procedimentos específicos de recuperação ambiental.

9.18. Espécies Indicadas para o recuperação paisagística da área
degradada
A maneira mais correta de selecionar as espécies é conhecer, as espécies rasteiras existentes na área
e ao redor da mesma.
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A composição ou mistura das espécies irá variar com o grau de degradação da área, sendo
recomendado fazer uma mistura contendo espécies de gramíneas, leguminosas e trepadeiras, numa
proporção que atenda os objetivos da recuperação paisagística da área.
O quadro 21 apresentado na sequência contempla alguma das espécies mais conhecidas e indicadas
para a recomposição paisagística da área da jazida.

Quadro 21: Espécies rasteiras indicadas para recuperação paisagística das bermas e taludes da
pedreira

Gramineas

Leguminosas

Trepadeiras















Braquiária (Brachiaria humedicula)
Grama-missioneira (Axonopus compressus)
Grama-forquilha (Paspalum notatum)
Azevém (Lolium multiflorum) – ciclo anual
Aveia (Avena strigosa) – ciclo anual
Milheto (Pennisetum americanum) – ciclo anual
Feijão-miúdo (Vigna sinensis) – ciclo anual
Lab-lab (Lablab purpureus) – ciclo anual
Mucuna-preta (Styzobium atterinium) – ciclo anual
Feijão-de-porco (Canavalia ensiformes) – ciclo anual
Cornichão (Lolus corniculatus) – perene
Sirato (Macroptilium atropurpureus) – perene
Soja-perene (Nectonia wightii) - perene










Unha-de-gato ou herinha (Ficus pumila) – Moraceae
Dama-da-noite (Ipomoema alba) – Convolvulaceae
Campainha (Ipomoema purpurea) – Convolvulaceae
Escova-de-macaco-alaranjado (Combretum fruticosum) –Combretaceae
Maracujá-doce (Passiflora alata) – Passifloraceae
Glicínea (Wistania floribunda) – Fabaceae
Cipó-de-são-joão (Pyrostegia venusta) – Bignoniaceae
Estojo-de-luneta (Diocleia paraguarensis) – Fabaceae

Com relação as espécies arbóreas a serem implantadas nas bermas, fazer uso, quando da finalização
da utilização da pedreira, das espécies elencadas no quadro 2. Pois haverá necessidade de
elaboração de projeto específico quando da finalização da utilização da pedreira, para se quantificar
o número de mudas necessárias para a recuperação das bermas.
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9.19. Fauna
9.19.1. Fase de Planejamento
Esta atividade consiste no desenvolvimento de todas as atividades relacionadas ao desenvolvimento
do projeto de engenharia e dos estudos ambientais que subsidiam parte do presente Plano de
Controle Ambiental-PCA da área de empréstimo.
Nesta atividade está incluído o reconhecimento da área e a realização dos trabalhos de campo dos
estudos relacionados à fauna local.

9.19.2. Fase de Instalação
É caracterizada com o início da atividade de mobilização da mão-de-obra direta para a atividade a ser
licenciada.
A caracterização das comunidades faunísticas levou em consideração os vertebrados, devido a sua
relevância ecológica dentro do contexto de possíveis impactos ambientais relacionados ao
empreendimento.
A atividade a ser licenciada acarretará na alteração e perda de habitats devido à remoção do
horizonte orgânico do solo e cobertura vegetal na área de extração. A cobertura vegetal existente na
área de extração será passível de alteração direta (remoção total), salvo os casos de vegetação
arbórea que será preservada.
Conforme verificado durante os estudos de diagnóstico na área encontra-se com certo grau de
conservação, apesar de determinados locais serem utilizados como pastagens para gado, sendo que
o mesmo tem acesso às manchas de vegetação, o que pode interferir nos hábitos de vida de
determinadas espécies, devido principalmente ao pisoteio.
Apesar deste impacto não apresentar grande significância para a fauna em um contexto regional,
impactos locais poderão ser identificados para algumas populações de aves, assim como também
para algumas espécies de répteis que utilizam esses microhabitats. Entretanto esses ambientes são
comuns nas áreas do entorno das jazidas, oportunizando uma diminuição nos prejuízos para estas
comunidades.
Para atenuar estes impactos, propõe-se que sejam adotadas as seguintes medidas de controle
(mitigadoras):
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A. Educação Ambiental para os trabalhadores da obra
A Educação Ambiental – EA trata de um processo contínuo de aprendizagem das questões
relacionadas ao espaço onde ocorre a interação dos componentes bióticos, abióticos e humanos. No
âmbito do licenciamento ambiental, a EA é compreendida como um conjunto de ações que
objetivam a prevenção, minimização, mitigação e compensação dos impactos ambientais
decorrentes das diferentes fases de obras e operação, além de estabelecer estratégias de ação que
contribuam com a melhoria da qualidade do meio ambiente de maneira geral.
A realização de atividades de EA, como reuniões, palestras, oficinas de aprendizado, entre outras,
voltadas aos trabalhadores da obra, tem como objetivo a disseminação de informações sobre temas
considerados relevantes no que envolvem a interferência da obra sobre os recursos naturais. A
disseminação desse conhecimento aos trabalhadores da obra visa uma melhoria da qualidade de
trabalho local, assim como uma melhoria do ambiente, como, por exemplo, a prevenção de
acidentes com animais perigosos (especialmente os peçonhentos).

B. Supervisão Ambiental da obra
Para manter o controle sobre as mudanças no meio ambiente que envolve as atividades de
implantação do empreendimento, deve ser selecionada uma equipe de supervisão ambiental para o
acompanhamento permanente durante a obra, composta por profissional técnico habilitado.
A equipe de supervisão estará atuando nas frentes de trabalho durante todo o período das
atividades de supressão vegetal, abertura de acessos e atividades relacionadas à atividade de
extração.
Durante a etapa de supressão da vegetação a equipe deverá estar atenta quanto a presença de
serpentes e pequenos mamíferos. Nestas situações, a área deverá ser isolada e deverá ser realizado
o salvamento dos indivíduos encontrados, adotando-se a destinação mais adequada, de acordo com
o especialista consultado.
Nesta fase do trabalho, também é possível que surjam na linha de frente, ninhos de aves em árvores
(nos ramos e/ou em ocos) ou arbustos a serem derrubados. Sempre que for detectada uma destas
situações (ninhos com ovos e/ou filhotes), a área deverá ser isolada com fita de marcação (amarela e
preta), até a chegada de um especialista para a tomada de decisão. Cada situação deverá ser
identificada individualmente, sendo adotada a solução mais adequada para cada caso, podendo ser a
manutenção do isolamento e/ou a remoção dos ovos ou filhotes. Da mesma maneira, quando for
detectado local de reprodução de répteis (com especial atenção para ninhos de Trachemys
dorbignyi), a área deverá ser isolada com fita de marcação (amarela e preta), até a chegada de um
especialista para a tomada de decisão.

Além das ações a serem realizadas durante a supervisão ambiental da obra, outra ação que
poderá ser implementada é a instalação de ninhos artificiais, que consiste em uma estratégia
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viável para conservação de espécies de aves. Ressalta-se que não houve registro na área de
influência de espécies de aves classificadas como ameaçadas de extinção de acordo com o
Decreto Estadual nº 41.672/2002 e Instrução Normativa MMA nº 03/2003.
As espécies que forem resgatadas serão identificadas, registradas, marcadas e,
posteriormente, destinadas para o local mais próximo de onde foi retirado, observando-se
sempre a manutenção das mesmas características físicas e ecológicas do local de origem, ou
a instituições de pesquisa cadastradas. A escolha de áreas para realização da soltura dos
exemplares resgatados depende, principalmente, do grau de conservação dos
remanescentes de vegetação original da região. A área do empreendimento possui locais no
entorno conservados e estruturalmente semelhantes, dessa forma, indicasse como áreas de
soltura para os animais resgatados (coordenadas geográficas):
 local: 30°36'2.86"S/ 51°37'45.94"O

Figura 84. Ilustração da indicação de área de soltura da fauna durante a atividade de extração.
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Os animais encontrados mortos ou que vierem a óbito deverão ser conservados (fixação química ou
congelamento) para posterior envio às instituições científicas interessadas em recebê-los,
acompanhados de sua ficha com dados de coleta.
As atividades de captura, coleta, transporte, triagem e destinação dos espécimes da fauna deverão,
obrigatoriamente, ser realizadas mediante licenciamento do IBAMA (Resolução CONAMA 146/2007).

9.20. Cronograma de Execução
O programa de recuperação ambiental deverá seguir o cronograma exposto na tabela abaixo, onde
as ações deverão acontecer tanto na etapa de instalação, quanto na operação, desmobilização e
desocupação da jazida.
Os procedimentos de recuperação após a finalização da exploração da jazida deverão ser executados
num período máximo de 03 (três) meses, porém, como algumas das medidas serão implantadas em
função da operacionalização do projeto de exploração, bem como em função das condições
climáticas, esse cronograma poderá sofrer alterações quanto ao período de adoção destas medidas.
Quadro 22: Cronograma para a Execução da Recuperação Ambiental da jazida.

Procedimentos

Instalação Operação

Fase de desmobilização e
desocupação
1° mês

2° mês

3° mês

Manutenção hidro-sanitária
Manutenção de cercas e sinalizações
Coleta de lixo e manutenção das
lixeiras
Prevenção de emissão de poeira
Eliminação de pilhas de sedimentos
Recobrimento da superfície
conformada com camada de solo
(solo oriundo da decapagem e
serrapilheira)
Recomposição paisagística da área
Remoção dos equipamentos e
máquinas
Monitoramento Ambiental
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10.

DOCUMENTAÇÃO

A seguinte documentação deverá acompanhar os estudos ambientais:
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10.1.

Requerimento eletrônico de Licença Ambiental a ser
preenchido no site do IBAMA (www.ibama.gov.br), sendo
solicitada Licença de Operação para Jazidas de Projeto, e
Licença de Instalação para Jazidas Alternativas (não previstas
no projeto)
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10.2.

As ARTs (Anotações de Responsabilidade Técnica) dos
técnicos envolvidos na elaboração dos estudos, na execução
do empreendimento e no monitoramento de todos os
estudos, programas e projetos apresentados
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10.3.

No de registro junto ao Cadastro Técnico Federal (CTF IBAMA) do empreendedor e dos técnicos envolvidos, sendo
que todos deverão estar em situação regular
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10.4.

Declaração do proprietário do terreno concordando com a
exploração e com o PRAD - Plano de Recuperação das Áreas
Degradadas
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10.5.

Declaração do município concordando com a implantação do
empreendimento na localização prevista, licença da
prefeitura para extração mineral nº 01/2012 e autorização do
proprietário do solo para a extração mineral
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A presente área da pedreira P5 não possui registro ou escritura do imóvel em cartório. O
setor jurídico da empresa IVAÍ ENGENHARIA DE OBRAS S. A. solicitou o
arquivamento/registro do contrato de arrendamento da pedreira em cartório, como pode
ser visto pelos carimbos e assinaturas do cartório no verso da página 09/11 do contrato de
arrendamento. Cópia com descrição a caneta neste item.
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10.6.

Declaração do IPHAN quanto
empreendimento no local previsto
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do
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10.7.

Certidão(oes) de registro de imóveis da(s) propriedade(s)
na(s) qual(is) se insere a jazida, emitidas ha no Maximo 90
(noventa) dias
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10.8.

Cópia do Contrato de Cessão de Uso ou Arrendamento da
área a ser utilizada. Deve ser explicitada e definida
temporalmente a responsabilidade pela manutenção e
eventuais tratos culturais em áreas revegetadas objetos de
PRAD, além da forma como a área deverá ser entregue aos
proprietários (cercamento, por exemplo)
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10.9.

Cópia da publicação em jornais da solicitação de licença ao
IBAMA
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10.10. Cópia da procuração da Ivaí Engenharia de Obras S. A. para
Irajá Luiz Alberto Dahmer
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11.

ANEXOS
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11.1. Memorial descritivo da poligonal a ser licenciada
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11.2. Planta de situação
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11.3. Planta de localização
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11.4. Mapa das unidades de conservação
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11.5. Perfil e secção da jazida
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11.6. Planilha de volume por secções e total
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11.7. Planialtimetria atual
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11.8. Configuração final estimada da jazida

Rua Nicolau Coelho, 135/202 – Vila Ipiranga
91.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
(51) 9968.2405-3344.8101 -  iraja.dd@via-rs.net

178

Rua Nicolau Coelho, 135/202 – Vila Ipiranga
91.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
(51) 9968.2405-3344.8101 -  iraja.dd@via-rs.net

179

11.9. Mapa geológico
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11.10. Perfis dos seis furos de sondagem, descritivo e fotos
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11.11. Mapa geomorfológico
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11.12. Mapa de solos
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12.

LAUDO TÉCNICO PARA SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO

12.1. Identificação do empreendimento
IVAÍ ENGENHARIA DE OBRAS S.A.
CNPJ nº 76.592.542/0009-10
Inscrição Estadual nº 414/0005075
Número na JCPR 413901648294
Responsável - Rafael Cordeiro Suplicy, Engº Civil
CPF: 034.533.509-01
Endereço: RS 715, km 01 s/nº, zona rural, Sentinela do Sul, CEP 96.765-000
Telefone: 051-3679-1051
Celular: 053-8124-1595

12.2. Identificação do responsável pela elaboração do estudo,
execução do corte e pelo plano de reposição florestal
Giovanni Willer Ferreira
Eng. Florestal – CREA-RS 96.368
CPF: 459.043.400-87 – Reg. IBAMA: 295704
Rua Alberto Rodrigues de Oliveira, 277 – Olaria
92.030-440 – CANOAS – RS
51 34762414 – 51 99831233 – 51 80251963
ART: 6768171

12.3. Plano de supressão vegetal
Situada distante aproximadamente 8,5 km da sede do município de Sentinela do Sul, a área e seu
entorno está caracterizada por grande concentração de minifúndios, com base na agricultura e
acacicultura. A área objeto de licenciamento está enquadrada em área de Floresta Estacional
Semidecidual, já intensamente descaracterizada ao passar dos anos. A acácia que estava plantada na
área foi recentemente colhida e deixado alguns exemplares isolados, entre palmeiras, e vegetação
pioneira, objeto de licenciamento para possibilitar a implantação da lavra e unidade de britagem.
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O relevo da área é medianamente ondulado, com afloramento rochoso. A ocorrência de um pequeno
arroio na porção sul da propriedade que ficará no limite da área a ser licenciada, não sendo a mesma
utilizada. Os transplantes e a reposição florestal deverá ser feita na área de preservação permanente
(APP) desse arroio, que encontra-se bem encaixado na região. Não foi observado passivo ambiental
ou área degradada passível de recuperação na área e sem entorno.

12.3.1. Inventário Florestal
De acordo com as informações colhidas a campo e foi constatado que será necessária a supressão e
o transplante de alguns dos vegetais que estão localizados na área diretamente afetada (ADA) que
deverá ser explorada para avanço da área destinada à pedreira.
Foi realizado um caminhamento por toda a área e anotadas todas as informações inerentes aos
exemplares arbóreos que deverão ser manejados e transplantados. O método de amostragem
utilizado foi o censo nos fragmentos de número 1 a 5, não sendo elencado muitos exemplares, visto
que os que estão listados nos quadros abaixo foram fruto de regeneração espontânea no interior do
plantio de acácia-negra que existia anteriormente. No fragmento 6 foram implantadas 3 (três)
unidades amostrais cada uma como 100 m² cada.
A supressão será feita com o seccionamento com a utilização de motossera dos indivíduos arbóreos
de maior diâmetro. A vegetação de porte inferior deverá ser misturada juntamente com o solo,
quando da decapagem do solo existente na área e o mesmo for armazenado nas proximidades da
cava para possibilitar a sua utilização futura (banco de germoplasma). O material lenhoso deverá ser
doado ao proprietário da área, caso o mesmo não tenha interesse em seu recebimento a madeira
deverá ser espalhada na área de preservação permanente (APP) tomando-se o cuidado para os
mesmos não ficarem amontoados. Quando do seu apodrecimento, o mesmo deverá ser
reincorporado no solo.
Os quadros abaixo identificam os indivíduos arbóreos que deverão ser suprimidos e na sequência os
exemplares a serem transplantados bem como apresentada a metodologia de realização do
transplante dos mesmos.
A unidade amostral é o espaço físico onde são observadas e medidas as características qualitativas e
quantitativas da população e podem ser constituídas por parcelas de área fixa, faixas, pontos
amostrais ou árvores e a amostra pode ser definida como uma parte da população constituída por
indivíduos que apresentam características comuns que identificam a população a que pertencem
(PÉLLICO NETTO & BRENA, 1993).
Em muitos estudos da vegetação, não é possível enumerar e medir todos os indivíduos da
comunidade. Para tanto, é necessário efetuar amostragens e estimar o valor dos parâmetros da
população. Embora seja possível localizar e medir todas as unidades da população, obtendo-se o
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valor do parâmetro e não o valor estimado, o resultado não seria mais útil nem mais significativo que
o de uma amostragem adequada (MATTEUCCI & COLMA, 1982).
Conforme HUSCH et al. (1993), a amostragem consiste em observar uma parte da população para
obter estimativas representativas do todo, onde o grupo de unidades amostrais escolhidas para as
observações e medições constitui a amostra.
A localização das unidades amostrais foi realizada utilizando-se o mapa base e mapa temático
(Google), sendo que elas foram distribuídas aleatoriamente no campo e, durante o processamento
dos dados, foram materializadas no mapa (extrapolando os valores obtidos para os fragmentos
florestais existentes na área), obedecendo à alocação proporcional a área total e florestal da área em
estudo.
Conforme Péllico Neto e Brena (1993), os processos de amostragem para uma única abordagem ou
ocasião podem ser classificados em aleatório, sistemático e misto. Há variações de alguns desses
processos, porém em essência são os mais aplicáveis nos levantamentos florestais. Por amostragem
aleatória, entende-se aquela cujas unidades amostrais são sorteadas como um critério probabilístico
aleatório. Divide-se em dois grupos: aleatória irrestrita, ou inteiramente aleatória, e aleatória restrita
(LONGHI, 1980).
Na amostragem aleatória irrestrita (método utilizado), não há restrição ao processo de seleção das
unidades, ou seja, a partir de uma listagem de todas as unidades potenciais (N) em que a população
esteja dividida, procede-se ao sorteio das (n) unidades da amostragem.
O trabalho avaliou uma área contínua de 0,14 ha destes, caracterizada por vegetação em estágio
inicial de regeneração, representado na sua maior parte por branquilho (Sebastiania
commersoniana), coentrilho (Zanthoxylum hiemale), entre outras. Além da quantidade excessivo de
cipós entremeando as árvores, presença de epífitas e o sobosque com pouca expressividade na
regeneração natural, conforme pode ser observado nas figuras 85 a 88.
No trabalho em questão foram levantados todos os indivíduos arbóreos com DAP igual ou superior a
5,0 cm com o objetivo de quantificar o volume de material lenhoso.

Figura 85: Detalhe da unidade amostral implantada.

Figura 86: Detalhe da pouca regeneração natural.
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Figura 87: Detalhe do baixo diâmetro observado no
fragmento florestal.

Figura 88: Detalhe do fragmento florestal (parte
externa).

Com relação as epífitas observadas na área destacam-se (figuras 89 a 94):

Figura 89: Tilandsia sp.
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Figura 90: gravatá.
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Figura 91: Oncidium sp.

Figura 92: micro-orquídea.

Figura 93: Epidendrum sp.

Figura 94: Ripsalis sp.
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Tamanho da Amostra
Foram utilizadas 3 (três) unidades amostrais (parcelas) de 10,0 m de largura por 10,0 m de
comprimento, com área de 100 m² cada. Este tamanho foi selecionado, por causa do tamanho e
forma do fragmento a ser avaliado na área em questão, com o objetivo de diminuir a possibilidade
de amostragem em bordas (efeito de borda), ambiente de transição onde as características do
remanescente florestais são diferentes em função de condições distintas de luminosidade e
disponibilidade de recursos neste ambiente.
Instrumentos Utilizados
Para a realização dos trabalhos foram utilizados os seguintes equipamentos: equipamentos de
segurança (bota, protetor solar, repelente, capacete, perneira, capa de chuva), material de campo
(trenas, fita adesiva, prancheta, caneta, GPS, câmara digital, entre outros) e fichas de campo.
Procedimentos de Campo
As parcelas foram localizadas com o auxílio de GPS, através de coordenadas UTM do ponto limítrofe
mais próximo. Após sua localização, foi feito um reconhecimento do local para posterior
materialização temporária da unidade amostral com a utilização de uma trena de 50 metros. O
processo de mensuração dos indivíduos arbóreos foi realizado com o auxílio de uma trena metálica
de 03 metros, após a materialização das unidades amostrais.
Em cada parcela, foram mensurados os indivíduos arbóreos que apresentaram uma circunferência a
altura do peito, com casca e medida a 1,3 m do solo; (DAP) maior ou igual a 5 cm (CAP igual e/ou
superior a 15 cm).
Para cada árvore amostrada, foram anotadas as seguintes informações:


Nome popular;



CAP (medida com fita métrica metálica e graduada em centímetros);



Altura comercial: altura até a inserção do primeiro galho vivo (em metros);



Altura total: medida com a vara telescópica com 05 metros de comprimento; nos
casos em que a altura ultrapassou esse valor, foi estimada com precisão de 0,5 m (foi
considerada altura total como a medida que vai do colo da árvore até o topo).
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Processamento dos dados
Os dados coletados foram processados em Excel separadamente, utilizando-se, para a estimativa e
quantificação de material lenhoso, a fórmula usualmente conhecida para o cálculo do volume:

VOLUME TOTAL (m³)
(0,7854 x d²) x ht(m) x ff (0,55)
Onde:

0,7854 = 3,1415 / 4
d = diâmetro a altura do peito (m)
ht = altura total (m)
hc = altura comercial (m)
ff = fator forma (0,55)
1,4 = fator de conversão utilizado (m³ para mst)
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Quadro 23: Fragmento 1 – lista dos exemplares isolados que deverão ser suprimidos.
Ord.
1
2
3

Espécie
Nome Científico
capororoca
Myrsine coriaceae
branquilho
Sebastiania commersoniana
capororoquinha
Myrsine ferruginea
Coordenadas: Lat.: 30 35 44; Long: 51 38 10

Família
Myrsinaceae
Euphorbiaceae
Myrsinaceae

CAP (m)
DAP (m)
30
0,10
24
0,08
24
0,08
Volume total:

Altura (m)
6
4
7

Volume (m³)
0,0236
0,0101
0,0176
0,0513

Volume (mst)
0,0331
0,0141
0,0247
0,0719

CAP (m)
36
42
36
39

Altura (m)
8
8
8
7

Volume (m³)
0,0454
0,0618
0,0454
0,0466
0,1992

Volume (mst)
0,0635
0,0865
0,0635
0,0652
0,2787

Altura (m)
7
9
6

Volume (m³)
0,0874
0,1882
0,0583
0,3339

Volume (mst)
0,1223
0,2634
0,0816
0,4674

Quadro 24: Fragmento 2 – lista de exemplares que deverão ser suprimidos.
Ord.
1
2
3
4

Espécie
capororoquinha
capororoquinha
capororoquinha
capororoquinha

Nome Científico
Myrsine ferruginea
Myrsine ferruginea
Myrsine ferruginea
Myrsine ferruginea

Família
Myrsinaceae
Myrsinaceae
Myrsinaceae
Myrsinaceae

Coordenadas: Lat.: 30 35 43; Long: 51 38 10

DAP (m)
0,11
0,13
0,11
0,12

Volume total:

Quadro 25: Fragmento 3 – lista de exemplares que deverão ser suprimidos.
Ord.
Espécie
Nome Científico
cambará
Gochnatia polymorpha
1
coentrilho
Zanthoxylum hyemale
2
canjerana
Cabralea canjerana
3
Coordenadas: Lat.: 30 35 43; Long: 51 38 09

Família
Asteraceae
Rutaceae
Meliaceae

CAP (m)
53
69
47

DAP (m)
0,17
0,22
0,15

Volume total:
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Quadro 26: Fragmento 4 – lista de exemplares que deverão ser suprimidos.
Ord.
Espécie
Nome Científico
açoita-cavalo
Luehea
divaricata
1
açoita-cavalo
Luehea divaricata
2
Coordenadas: Lat.: 30 35 38; Long: 51 38 14

Família
Tiliaceae
Tiliaceae

CAP (m)
69
79

DAP (m)
0,22
0,25

Altura (m)
10
8

Volume (m³)
0,2091
0,2160
0,4250

Volume (mst)
0,2927
0,3024
0,5951

Altura (m)
6
6
6
6
6
6
6
6

Volume (m³)
0,0210
0,0166
0,0166
0,0373
0,0259
0,0583
0,0749
0,0373
0,2879

Volume (mst)
0,0294
0,0232
0,0232
0,0522
0,0363
0,0816
0,1049
0,0522
0,403

Volume total:

Quadro 27: Fragmento 5 – lista de exemplares que deverão ser suprimidos.
Ord.
1
2
3
4
5
6
7
8

Espécie
Guamirim
Guamirim
Guamirim
Guamirim
Guamirim
Guamirim
Guamirim
Guamirim

Nome Científico
Myrcia sp.
Myrcia sp.
Myrcia sp.
Myrcia sp.
Myrcia sp.
Myrcia sp.
Myrcia sp.
Myrcia sp.

Coordenadas: Lat.: 30 35 39; Long: 51 38 14

Família
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

CAP (m)
9
8
8
12
10
15
17
12

DAP (m)
0,09
0,08
0,08
0,12
0,10
0,15
0,17
0,12

Volume total:

O quantitativo de material lenhoso gerado pelos 5 pequenos fragmentos, compostos basicamente por árvores isoladas, apresentados anteriormente são de
1,2973 m³ (1,8162 mst), representando uma reposição florestal de 18 mudas para os 5 fragmentos.
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Figura 95: Detalhe da área objeto de licenciamento e vegetais passíveis de transplante (palmeiras) que ocorrem na área diretamente afetada e serão
transplantadas para os limites da APP (Área de Preservação Permanente).
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Quadro 28: Lista dos vegetais presentes na ADA e que deverão ser transplantados.
CODIGO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

NOME POPULAR
jerivá
butiá + figueira
butiá jovem
cactácea
cactácea
banana-do-mato
banana-do-mato
jerivás (2 exemplares)
cactácea
jerivá
butiá
butia
jerivá
jerivá

NOME CIENTÍFICO
Syagrus romanzoffiana
Butia capitata / Ficus sp.
Butia capitata
Cereus sp.
Cereus sp.
Bromélia anthiacanta
Bromélia anthiacanta
Syagrus romanzoffiana
Cereus sp.
Syagrus romanzoffiana
Butia capitata
Butia capitata
Syagrus romanzoffiana
Syagrus romanzoffiana

FAMÍLIA
Palmae
Palmae
Palmae
Cactaceae
Cactaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Palmae
Cactaceae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae

SITUAÇÃO
em APP
em APP
transplante
transplante
transplante
transplante
transplante
transplante
transplante
permanece
transplante
transplante
transplante
transplante

COORDENADAS
Estado Fitossanitário
lat: 30 35 41 - long: 51 38 10 Bom – NÃO SERÁ TRANSPLANTADO
lat: 30 35 43 - long: 51 38 13 Bom – NÃO SERÁ TRANSPLANTADO
lat: 30 35 41 - long: 51 38 12
Bom
lat: 30 35 42 - long: 51 38 08
Regular
lat: 30 35 42 - long: 51 38 08
Regular
lat: 30 35 43 - long: 51 38 08
Bom
lat: 30 35 43 - long: 51 38 08
Bom
lat: 30 35 43 - long: 51 38 08
Bom
lat: 30 35 42 - long: 51 38 07
Regular
lat: 30 35 06 - long: 51 38 07
Bom
lat: 30 35 42 - long: 51 38 07
Bom
lat: 30 35 44 - long: 51 38 10
Bom
lat: 30 35 43 - long: 51 38 08
Bom
lat: 30 35 43 - long: 51 38 08
Bom

A figura 95, apresentada anteriormente localiza cada um dos exemplares listados no quadro 28. Salienta-se que para as cactáceas e bromeliáceas foram
citados (identificados pelas figuras abaixo) apenas um exemplar, mas existem diversos exemplares sobre a rocha exposta. Todos os exemplares observados
deverão ser transplantados para áreas adjacentes ao arroio (faixa de preservação permanente – app), bem como os exemplares de palmeiras (jerivás –
butiazeiros). As figuras abaixo estão identificadas por letras, essas letras estão representadas na figura 95.
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A – Jerivá (não será transplantado)

B – Jerivá hospedando figueira (não será
transplantado)
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C – Butiá jovem - transplante
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D – cactácea (transplante)

E – cactácea (transplante)

F – banana-do-mato (transplante)

G – banana-do-mato (transplante)
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H – 2 jerivás (transplante)

I – cactácea (transplante)
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J – jerivá (transplante)
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K – butiazeiro (transplante)

L – butiazeiro (transplante)

Rua Nicolau Coelho, 135/202 – Vila Ipiranga
91.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
(51) 9968.2405-3344.8101 -  iraja.dd@via-rs.net

M – jerivá (transplante)
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N – jerivá (transplante)
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No fragmento 6 foram implantadas três unidades amostrais de 10,0 m x 10,0 m cada, para se obter a quantificação da madeira a ser gerada quando da
supressão da vegetação, as mesmas estão apresentadas nos quadros 29, 30 e 31. Já a figura 96 apresenta a área e os locais onde foram implantadas as
unidades amostrais. A vegetação apresenta, na sua maior parte, indivíduos arbóreos de baixo diâmetro, conforme podem ser observados nos quadros
apresentados abaixo, não havendo portanto indivíduos arbóreos que se destacam para produção de toras enquadrando-se todos como material lenhoso.

Figura 96: Detalhe do fragmento 6 e locais onde foram implantadas as unidades amostrais implantadas para quantificar o volume de material lenhoso.
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Quadro 29: Parcela 1 – coordenadas 439072 – 6615113.
ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NOME POPULAR
capororoca-gr
pitangueira
branquilho
capororoca-pq
chal-chal
chal-chal
pitangueira
branquilho
branquilho
chal-chal
chal-chal
chal-chal
grandiuva
vassoura-branca
branquilho
branquilho
branquilho
branquilho
branquilho
branquilho
branquilho
branquilho
tuna

NOME CIENTÍFICO
Myrsine umbellata
Eugenia uniflora
Sebastiania commersoniana
Myrsine ferruginea
Allophylus edulis
Allophylus edulis
Eugenia uniflora
Sebastiania commersoniana
Sebastiania commersoniana
Allophylus edulis
Allophylus edulis
Allophylus edulis
Trema micrantha
Baccharis dracunculifolia
Sebastiania commersoniana
Sebastiania commersoniana
Sebastiania commersoniana
Sebastiania commersoniana
Sebastiania commersoniana
Sebastiania commersoniana
Sebastiania commersoniana
Sebastiania commersoniana
Cereus sp.

FAMÍLIA
Myrsinaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Myrsinaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Cactaceae
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DAP (m)
0,13
0,06
0,06
0,08
0,09
0,11
0,04
0,05
0,05
0,07
0,07
0,11
0,11
0,05
0,08
0,11
0,13
0,12
0,13
0,12
0,13
0,12
0,11

h (m)
8
4
4,5
5
6
6
4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
7
6
7
7
3

VOLUME (m³)
0,0560
0,0057
0,0079
0,0126
0,0191
0,0340
0,0030
0,0045
0,0039
0,0093
0,0093
0,0191
0,0191
0,0049
0,0151
0,0322
0,0420
0,0379
0,0490
0,0360
0,0540
0,0419
0,0161

VOLUME (mst)
0,0784
0,0079
0,0110
0,0176
0,0268
0,0476
0,0041
0,0063
0,0055
0,0130
0,0130
0,0267
0,0267
0,0069
0,0212
0,0450
0,0588
0,0531
0,0686
0,0503
0,0757
0,0587
0,0225
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ORD.
24
25
26
27

NOME POPULAR
branquilho
branquilho
branquilho
branquilho

NOME CIENTÍFICO
FAMÍLIA
Sebastiania commersoniana Euphorbiaceae
Sebastiania commersoniana Euphorbiaceae
Sebastiania commersoniana Euphorbiaceae
Sebastiania commersoniana Euphorbiaceae
Total para a parcela

DAP (m)
0,11
0,05
0,09
0,10

h (m)
6
6
7
7

VOLUME (m³)
0,0304
0,0059
0,0223
0,0276
0,6188

VOLUME (mst)
0,0425
0,0083
0,0313
0,0386
0,8663

Quadro 30: Parcela 2 – coordenadas 439055 – 6615127.
ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

branquilho

Sebastiania commersoniana

maria-mole

Guapira opposita

Cocão

Erythroxylum deciduum

Pau-leiteiro

Sapium glandulatum

Capororocão

Myrsine umbellata

Capororoca

Sebastiania commersoniana

branquilho

Sebastiania commersoniana

branquilho

Sebastiania commersoniana

Guamirim

Eugenia sp.

branquilho

Sebastiania commersoniana

branquilho

Sebastiania commersoniana

Capororoca

Myrsine ferruginea

Açoita-cavalo

Luehea divaricata

Cocão

Erythroxylum deciduum

FAMÍLIA
Euphorbiaceae
Nyctaginaceae
Erythroxylaceae
Euphorbiaceae
Myrsinaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Myrsinaceae
Tiliaceae
Erythroxylaceae

DAP (m)
0,13
0,12
0,06
0,10
0,10
0,11
0,12
0,06
0,10
0,04
0,10
0,11
0,13
0,11
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h (m)
7
8
8
8
8
11
8
8
8
8
8
7
7
6

VOLUME (m³)
0,0540
0,0479
0,0113
0,0359
0,0336
0,0524
0,0479
0,0113
0,0336
0,0050
0,0319
0,0375
0,0540
0,0322

VOLUME (mst)
0,0757
0,0671
0,0159
0,0502
0,0471
0,0734
0,0671
0,0159
0,0471
0,0071
0,0447
0,0525
0,0757
0,0450
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ORD.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

Cocão

Erythroxylum deciduum

Açoita-cavalo

Luehea divaricata

Canela-vermelha

Aiouea saligna

Chá-de-bugre

Casearia sylvestris

Chá-de-bugre

Casearia sylvestris

Cocão

Erythroxylum deciduum

Guajuvira

Patagonula americana

maria-preta

Diospyros inconstans

maria-mole

Guapira opposita

Canela-preta

Nectandra megapotamica

Chá-de-bugre

Casearia sylvestris

Chá-de-bugre

Casearia sylvestris

maria-mole

Guapira opposita

branquilho

Sebastiania commersoniana

branquilho

Sebastiania commersoniana

Batinga-vermelha

Eugenia rostrifolia

Canela-preta

Nectandra megapotamica

branquilho

Sebastiania commersoniana

branquilho

Sebastiania commersoniana

branquilho

Sebastiania commersoniana

Guajuvira

Patagonula americana

Chá-de-bugre

Casearia sylvestris

Guajuvira

Patagonula americana

Mamica-de-cadela

Zanthoxylum rhoifolium

FAMÍLIA
Erythroxylaceae
Tiliaceae
Lauraceae
Flacourtiaceae
Flacourtiaceae
Erythroxylaceae
Boraginaceae
Ebenaceae
Nyctaginaceae
Lauraceae
Flacourtiaceae
Flacourtiaceae
Nyctaginaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Lauraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Boraginaceae
Flacourtiaceae
Boraginaceae
Rutaceae

DAP (m)
0,10
0,11
0,10
0,10
0,12
0,11
0,10
0,10
0,13
0,10
0,09
0,09
0,14
0,08
0,10
0,15
0,11
0,10
0,13
0,11
0,10
0,13
0,14
0,11
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h (m)
8
8
8
8
7
8
8
9
8
4
7
7
5
9
9
8
9
14
17
15
13
12
15
10

VOLUME (m³)
0,0359
0,0429
0,0315
0,0315
0,0442
0,0381
0,0307
0,0403
0,0560
0,0165
0,0223
0,0223
0,0388
0,0254
0,0417
0,0807
0,0424
0,0563
0,1155
0,0788
0,0574
0,0826
0,1294
0,0506

VOLUME (mst)
0,0502
0,0601
0,0441
0,0441
0,0619
0,0534
0,0430
0,0565
0,0784
0,0232
0,0313
0,0313
0,0544
0,0356
0,0584
0,1129
0,0594
0,0789
0,1618
0,1103
0,0803
0,1157
0,1812
0,0708
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ORD. NOME POPULAR
39 Catiguá-vermelho
40 Batinga-vermelha

NOME CIENTÍFICO
Trichilia claussenii
Eugenia rostrifolia

FAMÍLIA
Meliaceae
Myrtaceae
Total para a parcela

DAP (m)
0,14
0,17

h (m)
10
8

VOLUME (m³)
0,0835
0,1021
1,8868

VOLUME (mst)
0,1170
0,1429
2,6415

Quadro 31: Parcela 3 – coordenadas 439055– 6615138.
ORD.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NOME POPULAR

NOME CIENTÍFICO

carvalho-brasileiro

Roupala brasiliensis

açoita-cavalo
açoita-cavalo
açoita-cavalo
açoita-cavalo
maria-mole
capororocão
branquilho
branquilho
pitangueira
branquilho
guamirim
branquilho
chal-chal
chal-chal
camboatá-branco
maria-mole

Luehea divaricata
Luehea divaricata
Luehea divaricata
Luehea divaricata
Guapira opposita
Myrsine umbellata
Sebastiania commersoniana
Sebastiania commersoniana

Eugenia uniflora
Sebastiania commersoniana
Eugenia sp.

Sebastiania commersoniana
Allophylus edulis
Allophylus edulis
Matayba elaeagnoides
Guapira opposita

FAMÍLIA
Proteaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Nyctaginaceae
Myrsinaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Nyctaginaceae
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DAP (m)
0,07
0,10
0,09
0,13
0,10
0,10
0,12
0,09
0,06
0,05
0,09
0,07
0,05
0,12
0,10
0,09
0,06

h (m)
7

8
7
8
7
7
7
7
7
4,5
7
7
7
7
7
5
8

VOLUME (m³)
0,0148
0,0336
0,0223
0,0618
0,0276
0,0276
0,0419
0,0258
0,0099
0,0044
0,0223
0,0148
0,0078
0,0419
0,0294
0,0160
0,0113

VOLUME (mst)
0,0208
0,0471
0,0313
0,0865
0,0386
0,0386
0,0587
0,0361
0,0139
0,0062
0,0313
0,0208
0,0110
0,0587
0,0412
0,0223
0,0159
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ORD.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

NOME POPULAR
maria-mole

NOME CIENTÍFICO
Guapira opposita

FAMÍLIA
Nyctaginaceae

Capororoca

Myrsine umbellata

Myrsinaceae

Açoita-cavalo

Luehea divaricata

Tiliaceae

Cocão

Erythroxylum deciduum

Erythroxylaceae

Cocão

Erythroxylum deciduum

Erythroxylaceae

Açoita-cavalo

Luehea divaricata

Tiliaceae

Canela-vermelha

Aiouea saligna

Lauraceae

Chá-de-bugre

Casearia sylvestris

Flacourtiaceae

Chá-de-bugre

Casearia sylvestris

Flacourtiaceae

Cocão

Erythroxylum deciduum

Erythroxylaceae

Guajuvira

Patagonula americana

Boraginaceae

maria-preta

Diospyros inconstans

Ebenaceae

Guajuvira

Patagonula americana

Boraginaceae

Chá-de-bugre

Casearia sylvestris

Flacourtiaceae

Chá-de-bugre

Casearia sylvestris

Flacourtiaceae

maria-mole

Guapira opposita

Nyctaginaceae

Catiguá-vermelho

Trichilia claussenii

Meliaceae

branquilho
branquilho
pitangueira
branquilho
guamirim
branquilho
chal-chal

Sebastiania commersoniana
Sebastiania commersoniana
Eugenia uniflora
Sebastiania commersoniana
Eugenia sp.
Sebastiania commersoniana
Allophylus edulis

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Euphorbiaceae
Sapindaceae
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DAP (m)
0,10
0,05
0,07
0,07
0,09
0,12
0,07
0,08
0,11
0,13
0,12
0,13
0,12
0,13
0,12
0,11
0,11
0,14
0,12
0,10
0,09
0,07
0,10
0,12

h (m)
5
4
5
5
4
4
3
5
7
7
7
8
8
8
8
8
6
4
6
6
5,5
4,5
5
3,5

VOLUME (m³)
0,0197
0,0039
0,0116
0,0116
0,0137
0,0253
0,0058
0,0126
0,0375
0,0490
0,0442
0,0560
0,0479
0,0618
0,0479
0,0429
0,0304
0,0355
0,0360
0,0252
0,0175
0,0095
0,0197
0,0221

VOLUME (mst)
0,0276
0,0055
0,0162
0,0162
0,0192
0,0354
0,0081
0,0176
0,0525
0,0686
0,0619
0,0784
0,0671
0,0865
0,0671
0,0601
0,0425
0,0496
0,0503
0,0353
0,0246
0,0133
0,0276
0,0310
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ORD.
NOME POPULAR
42 chal-chal
43 maria-mole
44 maria-mole

NOME CIENTÍFICO
FAMÍLIA
Allophylus edulis
Sapindaceae
Guapira opposita
Nyctaginaceae
Guapira opposita
Nyctaginaceae
Total para a parcela

DAP (m)
0,07
0,07
0,04

h (m)
4
4
3,5

VOLUME (m³)
0,0093
0,0093
0,0030
1,1225

VOLUME (mst)
0,0130
0,0130
0,0042
1,5714

O volume médio obtido nas unidades amostrais (unidade de 100 m²) foi de 1,2093 m³ (1,6931 mst) e para a área de 1.400 m³ o volume de material lenhoso
que deverá ser explorado será de aproximadamente 16,9302 m³ (23,7023 mst).
Para quantificação da reposição florestal, no caso do fragmento 6, deverá ser utilizada o quantitativo de 237 mudas correspondendo 10 mudas por mst a ser
suprimido, salientando que a madeira gerada no manejo da vegetação será toda convertida em lenha e deixada a disposição do proprietário da área, no
caso do seu desinteresse pelo material lenhoso a mesma deverá ser depositada aleatoriamente na área de preservação permanente para decomposição e
também como poleiro para as aves.
O quadro 32 apresenta as espécies que deverão ser transplantadas do fragmento 6 para as áreas de preservação permanente situadas na parte mais baixa
da área objeto de licenciamento, na faixa de 30 metros da app do arroio.

Quadro 32: Lista dos vegetais presentes na ADA e que deverão ser transplantados.
ORD.
1
2
3
4
5

NOME POPULAR
Figueira
Figueira
Figueira
Figueira
Jerivá

NOME CIENTÍFICO
Ficus organensis
Ficus organensis
Ficus organensis
Ficus organensis
Syagrus romanzoffiana

FAMÍLIA
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Arecaceae

CAP (cm)
23
60
66
69
52

H (m)
7
8
9
9
6
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SITUAÇÃO
Transplante
Transplante
Transplante
Transplante
Transplante

COORDENADAS
439072 – 6615113
439072 – 6615115
439068 – 6615108
439068 – 6615108
439061 – 6615130

Estado Fitossanitário
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
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ORD.
6
7
8
9
10
11
12

NOME POPULAR
Jerivá
Figueira
Figueira
Figueira
Figueira
Figueira
Figueira

NOME CIENTÍFICO
Syagrus romanzoffiana
Ficus organensis
Ficus organensis
Ficus organensis
Ficus organensis
Ficus organensis
Ficus organensis

FAMÍLIA
Arecaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae

13

Figueira

Ficus organensis

Moraceae

14

Jerivá

Syagrus romanzoffiana

Arecaceae

CAP (cm)
65
36+45+60
40+35
30
15
20+24+-32
43
44+30+53
60+67+48
85

H (m)
8
8
7
7
5
5
9

SITUAÇÃO
Transplante
Transplante
Transplante
Transplante
Transplante
Transplante
Transplante

COORDENADAS
439086 – 6615113
439085 – 6615118
439088 – 6615190
439078 – 6615115
439076 – 6615124
439076 – 6615130
439080 – 6615142

Estado Fitossanitário
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom

8

Transplante

439076 - 661514

Bom

439069 – 6615131

Bom

8

Transplante

O total geral de mudas a serem plantadas relativas aos 6 fragmentos apresentados anteriormente são de 255 mudas tomando-se por base no volume de
25,5185 mst (considerando-se para cada mst o plantio de 10 mudas). Para esse plantio deverá ser utilizada uma área de aproximadamente 2.000 m².
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A metodologia para plantio e implantação das medidas mitigadoras e compensatórias encontram-se
na sequência.
Para as palmeiras (Butia capitata e Syagrus romanzoffiana) e figueiras (Ficus organensis) que deverão
ser transplantados, deverá ser seguida a seguinte metodologia para se executar o transplante de
forma a assegurar seu pegamento. O transplante deverá ser efetuado para as proximidades da borda
da mata ciliar localizada ao sul da área objeto de licenciamento.
No momento do transplante deverão ser anotadas as informações geográficas (coordenadas) de
origem e destino quando da emissão dos relatórios a serem desenvolvidos quando da execução dos
serviços.

12.3.2. Transplante de Vegetais
12.3.2.1. Justificativa
Para que os impactos provenientes da supressão vegetal sejam mitigados, transplantar tem sido uma
importante alternativa e uma prática útil para se preservar uma determinada espécie, quando não é
possível mantê-la no local de sua origem.
A Lei Estadual nº 9.519/92 do Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul, assegura em seu
artigo nº 33 a proteção de algumas espécies nativas do Estado, sendo estas reconhecidas pelo
gênero Ficus e pelo gênero Erythrina e exemplares de algarrobo (Prosopis nigra) e inhanduvá
(Prosopis affinis).
As espécies do gênero Syagrus e Butia não constam de nenhuma lista de espécies ameaçadas ou
imunes ao corte mas se adaptam muito bem ao transplantio por possuírem o sistema radicular
concentrado na porção inferior do tronco.
Na Área Diretamente Afetada (ADA) constataram-se alguns exemplares de Ficus organensis, além de
alguns exemplares de Syagrus romanzoffiana e Butia capitata que sofrerão intervenção do
empreendimento, no entanto o presente Projeto de Transplante atuará como instrumento
mitigatório dos impactos causados na vegetação presente na ADA.
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12.3.2.2. Objetivos
O respectivo projeto visa mitigar, através do transplante, os impactos referentes à supressão vegetal
na ADA e atender os preceitos legais, especialmente àqueles determinados pelo Código Florestal
Estadual (Lei no 9.519), buscando, consequentemente, atingir o objetivo de Indicar métodos que
contribuem para a eficácia do transplante dos indivíduos encontrados na ADA.

12.3.2.3. Metas e indicadores ambientais
Metas:


Atender a Lei nº 9.519 que institui o Código Florestal Estadual do Rio Grande do Sul.

Indicadores ambientais:


Cumprimento integral da legislação vigente.

12.3.2.4. Descrição do Programa
O desenvolvimento do Projeto de Transplante, conforme apresentado, seguirá essencialmente as
seguintes etapas metodológicas:


Caracterização da espécies sugeridas para o transplante pelo IBAMA;



Seleção da área para o plantio;



Fatores que determinam o sucesso do transplante;



Técnicas para a execução do transplante;



Manutenção e Monitoramento;



Formação e treinamento de equipe.

12.3.2.5. Metodologia
Apesar da técnica de transplante parecer relativamente simples, depende de uma série de cuidados
especiais para que se obtenha êxito. Dentre estes cuidados destacam-se a escolha do local para o
plantio, a avaliação preliminar do vegetal, as técnicas metodológicas adotadas, o uso de
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equipamentos adequados e os tratos culturais necessários no momento do transplante e durante o
período de adaptação.
É importante que às etapas metodológicas descritas a seguir sejam seguidas minuciosamente para
que haja sucesso no transplante.

12.3.2.6. Seleção de Áreas
As áreas selecionadas serão aquelas situadas nas proximidades do local onde está localizado o
vegetal, será utilizada preferencialmente a faixa de preservação permanente do arroio localizado na
porção sul da pedreira.

12.3.2.7. Etapas que determinam o sucesso do transplante

Época ideal para a execução:
A realização do transplante na época oportuna é fundamental. Em nossas condições de clima, a
época ideal corresponde aos meses de inverno, período em que a planta entra em repouso
vegetativo e há menor circulação de seiva.
Para a maior parte das espécies que suportam o processo de transplante, a época ideal para o
transplante é durante o inverno, após terem caído as folhas, ou no começo da primavera, antes de
emergir as brotações (Habekost & Oliveira, 1979 apud Inácio et al, 2007; Lolly, 1999 apud Inácio et al,
2007).
No verão, devido às altas temperaturas, as plantas têm uma maior tendência a perder água através
da evapotranspiração (Habekost & Oliveira, 1979 apud Inácio et al, 2007), o que caracterizaria como
a época menos adequada. Havendo a necessidade de transplantar nesta época, o torrão contendo as
raízes deve ser mantido sempre úmido, pois as altas temperaturas desta estação provocam maior
perda de água do vegetal.

Estado Fitossanitário:
Segundo Habekost & Oliveira (1979) apud Inácio et al. (2007); Palermo Junior, (1986) as árvores com
condições de vigor e sanidade boa têm mais chances de sobreviver ao transplante. Portanto neste
projeto se indica a análise criteriosa das condições fitossanitárias dos indivíduos passíveis de
transplante (Ficus organensis, Syagrus romanzoffiana e Butia capitata), exemplares estes existentes
na ADA e se possível prognosticar os riscos ou sucesso de sobrevivência dos vegetais aos
transplantes.
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É importante que no momento do transplante, o manuseio das maquinas
(retroescavadeira/guindaste) não prejudique as condições fitossanitárias dos vegetais, causando
danos em suas raízes e necroses nos caules.

12.3.2.8. Técnicas metodológicas utilizadas

Marcação do norte magnético:
Antes de executar o transplante, recomenda-se marcar o norte magnético (Palermo Junior, 1989).
Esta marcação pode ser feita com tinta ou outro material que possa identificar a orientação. Esta
prática visa manter o vegetal na mesma posição em que se encontrava originalmente,
proporcionando à planta, as mesmas condições de insolação e ventos oferecidos no local de origem.

Poda:
O transplante de árvores resulta freqüentemente em danos e perdas de raízes. Para contrabalançar,
faz-se necessária poda de 1/3 das folhas. Lilly (1999) enfatiza que não se deve eliminar mais de um
terço da folhagem da árvore em uma só estação, pois pode causar a redução de sua capacidade
fotossintética.
Inácio & Leite (2007) observaram que dentre os vegetais não podados 40% sobreviveram, e entre os
podados 72%. Essa diferença é muito significativa indicando que a poda é importante para o sucesso
do transplante.
Para a execução da poda recomenda-se utilizar ferramentas afiadas para evitar que o vegetal venha
sofrer necroses e o posterior apodrecimento dos galhos. Deve-se evitar a utilização de facões, foices
e machados.
Ao utilizar motoserras, deve-se atentar para o apoio seguro dos pés e usar equipamentos de
segurança recomendados.
É importante que ao podar os vegetais, os mesmos venham ser mantidos sempre equilibrados para
impedir seu tombamento.

Escavação:
Ao fazer uma escavação para retirar a árvore que será transplantada, os danos às raízes devem ser
evitados.
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As escavações devem ser feitas, preferencialmente, a uma distância do caule igual a 8 vezes seu
diâmetro à altura do peito (DAP), atingindo uma profundidade de 4 vezes seu DAP. Assim, o tamanho
do torrão deverá variar conforme o porte do vegetal (Palermo Júnior, 1989).
Independentemente do tamanho do torrão (figura 97), conforme a situação do local, as raízes
deverão ser mantidas sempre úmidas. Se estas secarem enquanto a planta estiver fora do solo, as
chances de sobrevivência ao transplante diminuem.

Figura 97: exemplo de um torrão. Fonte: http://www.chacararodrigues.com.br.

Sugere-se, se possível, uma escavação no solo em forma de trincheira no entorno do vegetal e,
consequentemente, cortar as raízes que excederem o diâmetro do torrão. O ideal seria escavar pelo
menos um mês antes do transplante para promover o crescimento das raízes próximas à base do
tronco e reduzir o trauma que o vegetal sofreria caso sua retirada fosse repentina (Palermo Júnior,
1986c; Lorenzi, 1996).
Caso a escavação realizada venha comprometer a estabilidade do vegetal que está sendo
transplantado, recomenda-se o prévio estaqueamento.
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Proteção
Feita a escavação é o momento de se desprender o torrão. Preparado o torrão deverá ser utilizado
um guindaste para árvores de grande porte ou um caminhão do tipo “munck” para as árvores de
porte médio. Para árvores menores, poderá ser utilizada a retroescavadeira para a operação de
suspensão. Nos casos, onde se verifica a necessidade de ser usado o guincho ou guindaste, deve-se
tomar o cuidado de proteger o caule para que, quando for utilizado o guincho, este não machuque a
planta (figura 98). Esta proteção poderá ser feita com sacos de linhagem, câmaras de pneu ou outro
material que seja suficiente para evitar esses danos.

Figura 98: Caule protegido para uso de guindaste em espécie de grande porte. Fonte:
http://www.chacararodrigues.com.br

A seguir, os vegetais devem ser colocados em caminhões que farão o transporte ao local definitivo. O
tipo de caminhão vai depender do porte e da quantidade de árvores a transplantar. Nesta etapa,
deve-se ter cuidado para que o torrão fique bem protegido e não haja desestruturação ou danos às
raízes.
No deslocamento até o local definitivo as árvores devem ser amarradas para evitar movimentos
bruscos que possam comprometer as raízes e galhos e, também, para maior segurança ao trafegar.
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Proteção do torrão
Dependendo da textura e estrutura do solo do local de origem, por ocasião da suspensão das
árvores, não é possível a formação de torrão, e as raízes ficam expostas. Neste caso as raízes devem
ser protegidas para evitar a transpiração excessiva e deve-se proceder ao transplante o mais rápido
possível.
Este mesmo procedimento de proteção do torrão deve ser feito quando houver a transferência do
transplante por alguns dias.
O torrão deverá ser revestido com lonas, sacos de linhagem, folhas secas, devidamente amarradas
(figura 99).

Figura 99: Torrão revestido e devidamente amarrado. Fonte: http://www.chacararodrigues.com.br.

Fertilização:
Independente da natureza do solo, as plantas recém transplantadas necessitarão de adubo.
Recomenda-se preencher totalmente a cova com 2/3 de terra preta e 1/3 de adubo orgânico.

Preparo da cova:
A composição do solo, textura, aeração, condição de drenagem podem ser melhoradas no novo local
que irá receber a árvore. Uma boa preparação do solo promoverá um bom crescimento das raízes da
planta recém transplantada.
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A textura e a composição do solo afetam a drenagem e a aeração. Se a drenagem não é boa, a água
se acumula ao redor das raízes, causando o seu apodrecimento e consequentemente o vegetal
transplantado não sobreviverá. Se a aeração é pobre, o oxigênio não consegue alcançar as raízes
através do solo, e o vegetal transplantado ficará sufocado. Isto ocorre principalmente quando
transplantado para solos argilosos. Se por outro lado, o solo for muito arenoso, ocorre grande perda
de nutrientes que são carregados pela água da chuva ou irrigação que escoam com muita rapidez.
Para superar este problema, recomenda-se a adição de matéria orgânica decomposta no volume de
1/3 do total do preenchimento da cova, conforme exposto no item fertilização.
As dimensões da cova que receberá o vegetal transplantado deverão possuir medidas que não
excedam em 0,3 m a 0,5 m as medidas do torrão em todas as direções (PALERMO JÚNIOR, 1989). A
cova deverá ser preenchida, de tal modo que a árvore permaneça na mesma profundidade em que
se encontrava anteriormente, e no mesmo nível de terreno em volta.

Plantio:
Antes de executar o transplante deve-se observar as dimensões da cova e posteriormente colocar a
árvore na cova, deixando-a na posição original.
As raízes devem ter bastante espaço para se acomodar em sua posição natural.
O espaço ao redor do torrão deve ser preenchido de terra mais composto orgânico previamente
misturado, até ¾ da cova, irrigando-a e o preenchimento da cova deve ser completado até atingir o
nível do terreno, irrigando-a novamente. Isto proporciona que as partículas do solo entrem em
contato direto com as raízes, além de acomodar mais a planta na cova.
O preenchimento da cova, dependendo do porte do vegetal, poderá ser feito com ferramentas (pás
de concha ou bico) ou com o auxílio de uma retroescavadeira. Com o uso desta última, deve-se
tomar o cuidado de não danificar o tronco do vegetal transplantado e não prejudicar o seu
posicionamento.
Para evitar a evaporação de água no solo onde o vegetal foi transplantado, recomenda-se o uso de
cobertura vegetal como palhas, folhas secas ou outro tipo de material similar. A área do solo a ser
coberta deve ser superior ao diâmetro de projeção da copa.

Tutoramento:
Para proteger o vegetal da ação dos ventos, visando uma maior estabilidade, recomenda-se o
escoramento com estacas de madeira (figura 100). O número de estacas deve variar em função do
porte do vegetal. Em espécies de porte avantajado, o escoramento deve ser feito com o mínimo de 3
(três) estacas, dispostas eqüidistantes uma da outra e atingindo até 2/3 de altura do caule.
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Figura 100: Uso de tutores para evitar o tombamento dos vegetais. Fonte:
http://reviversaudeholistica.blogspot.com

Monitoramento:
Após o plantio, terá início o período de manutenção/monitoramento inicial que compreende a
irrigação, controle de pragas e revisão das escoras, pois estas muitas vezes são roubadas ou
destruídas.
A manutenção periódica terá início imediatamente após a manutenção inicial a qual compreenderá
podas, adubações e irrigações até a total adaptação/consolidação da árvore.
Cabe ressaltar que o principal cuidado é a irrigação. A rega deve ser lenta e chegar à zona das raízes.
No entanto, a acumulação excessiva de água pode causar a morte da árvore transplantada (Lilly,
1999).
Sugere-se que a irrigação seja diariamente no primeiro mês. No próximo mês intercalar um dia sim
outro não e, posteriormente uma vez por semana.
Quando o vegetal se estabelecer no seu novo local, com perfeito pegamento, as estacas deverão ser
retiradas. Em caso de haver danos ao caule, no local onde o guincho foi atado, deve-se fazer
tratamento com substâncias impermeabilizantes, acrescida de fungicidas.
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Conclusões:
A sobrevivência do vegetal transplantado está relacionada aos seguintes fatores: a espécie, a sua
origem (nativa ou exótica), a sua classe (monocotiledônea ou dicotiledônea), a realização de poda
durante o transplante, ao responsável técnico e, consequentemente, ao conjunto de técnicas por ele
empregadas. Espécies de monocotiledôneas (palmeiras) nativas sobreviveram mais que as
dicotiledôneas nativas e as palmeiras exóticas. Jerivá (Syagrus romanzoffiana), Ficus organensis e
butiazeiro (Butia capitata).
Vegetais podados resistem mais significativamente que os não podados. Não detectou-se influência
da época em que o transplante foi realizado em relação a sua sobrevivência. A manifestação dos
sintomas visuais de insucesso do transplante (perda/secagem das folhas) das monocotiledôneas é
mais lenta que a das dicotiledôneas, o que determina um período de observação de sobrevivência
maior naquela classe.
Transplantar árvores é uma prática útil para preservarmos uma planta, quando não é possível mantêla no local em condições adequadas. No entanto, não devemos esquecer que as árvores têm uma
relação ecológica e cultural em seus sítios de origem, que devem ser sempre consideradas antes de
se pensar na alternativa do transplante. Há necessidade que se pesquisem as condições exigidas por
cada espécie, para que se obtenha maior sobrevivência dos vegetais transplantados.

12.3.3. Plano de reposição – compensação florestal

12.3.3.1. Introdução
Este trabalho foi projetado em cumprimento às determinações legais conforme os Códigos Florestais
Estadual e Federal, respectivamente Lei no 9.519 de janeiro de 1992 (Art. 23o) e Lei 4.771 de 15 de
setembro de 1965 (Art. 3o), constituindo-se embasamento técnico para a implantação das medidas
compensatórias pelos danos causados à flora, na área objeto de licenciamento para exploração de
rocha a ser utilizada na duplicação da BR116 (Guaíba – Pelotas). Haverá necessidade de plantio
compensatório de 255 (duzentas e cinquenta e cinco) mudas referentes aos danos causados a
vegetação nativa consolidada presente na área de implantação da pedreira e unidade de
beneficiamento, plantio esse que deverá ser executado em área de preservação permanente
(margens do arroio).
Será priorizado o plantio de espécies pioneiras e secundárias, preferencialmente nativas da região
nas áreas já estabilizadas com mata nativa e realizar adensamento na área de preservação
permanente. Nas outras áreas (gramíneas) será estocado o solo superficial e depois espalhado, sobre
as áreas que tiverem sua utilização encerrada. Nesse momento será feito o emparelhamento da área
(cava, e canteiro de obras) para depois espalhar sobre a superfície o material estocado (banco de
germoplasma) que proverá a área da vegetação que existe na própria área.
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As mudas deverão ser plantadas na área que não for utilizada e as áreas que deverão ser
preservadas, processo esse denominado enriquecimento adensamento.

12.3.3.2. Justificativa
O escoamento superficial das águas das chuvas, e/ou irrigação, podem causar transporte horizontal
não só de matérias orgânicas e inorgânicas em solução, mas também de partículas finas em
suspensão, ocasionando grandes deslocamentos de solo das regiões mais altas para os vales, rios e
principalmente lagos.
Este fato é de suma importância, pois ocasiona o acúmulo das substâncias removidas, nas regiões
mais baixas, uma vez que este pode causar danos qualitativos e quantitativos às reservas de água
potável, especialmente aos reservatórios de acumulação, pela tendência à sedimentação.
A intensidade dos fenômenos de transporte dependem dos seguintes fatores:


Quantidade e intensidade das chuvas;



Estrutura e composição geológica do terreno;



Declividade;



Cobertura vegetal.

O mais importante fator relacionado com o transporte de solo é o que diz respeito à cobertura
vegetal.
O solo protegido torna-se poroso e com maior capacidade de absorção, reduzindo o escoamento
superficial, possibilitando a penetração da água no solo e promovendo a reposição da água no lençol
freático.
São várias as razões para a utilização da cobertura vegetal, pois a mesma constitui uma barreira física
ao transporte de materiais, reduzindo a velocidade da água à metade; além disto o sistema radicular
é constituído de uma infinidade de filamentos microscópicos aderentes aos grãos de solo; a
cobertura de folhas amortece o impacto das gotas da chuva.
A utilização de espécies nativas contribui para a conservação da biodiversidade regional, expandindo
as fontes naturais de diversidade genética, não só das espécies vegetais em questão, mas também da
fauna local à elas associadas.

12.3.3.3. Aquisição das mudas
As mudas serão adquiridas em viveiros situados próximo a região de Pelotas ou Rio Grande.
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12.3.3.4. Metodologia
O plantio será realizado utilizando-se um espaçamento médio de 3 m x 2 m, com a utilização de
linhas intercaladas, sempre que possível, de maneira que 01 (uma) espécie de crescimento lento
fique entre 04 (quatro) espécies de crescimento rápido, possibilitando desta forma que a área seja
recoberta em um espaço de tempo reduzido e o plantio deverá ser feito com espécies que
contemplem a fauna da região, estando as mesmas sugeridas no quadro 33 e figura 101.

Quadro 33: Espécies sugeridas para reposição na área de preservação permanente.
NOME VULGAR
Chá-de-bugre
Chal-chal
Guaçatunga preta
Camboatá-vermelho
Maria-preta
Aroeira-brava

NOME CIENTÍFICO
Casearia sylvestris
Allophylus edulis
Banara parviflora
Cupania vernalis
Diospyrus inconstans
Lithraea molleoides

FAMÍLIA
Flacourtiaceae
Sapindaceae
Flacourtiaceae
Sapindaceae
Ebenaceae
Anacardiaceae
Tiliaceae

SUCESSÃO
Pioneira
Sec. Inicial
Sec. Tardia
Sec. Tardia
Sec. Inicial
Pioneira
Pioneira

Açoita-cavalo

Luehea divaricata

Camboatá-branco
Capororoca
Cincho
Cocão
Pitangueira
Angico-vermelho
Aroeira-vermelha

Matayba elaeagnoides
Sapindaceae
Sec. Tardia
Myrsine umbelatta
Myrsinaceae
Sec. Inicial
Sorocea bomplandii
Meliaceae
Climax
Erythroxylum sp.
Erythroxylaceae Pioneira
Eugenia uniflora
Myrtaceae
Pioneira
Parapiptadenia rígida
Fabaceae
Pioneira
Schinus terebinthifolius
Anacardiaceae Sec. Tardia
Total de mudas a serem utilizadas

No MUDAS
15
20
15
15
15
15
25
15
15
15
15
25
25
25
255

12.3.3.5. Tratos silviculturais
Para que se obtenha êxito, recomendam-se algumas práticas silviculturais, como:
1. Aproximadamente 30 dias antes do plantio deverá ser feito o combate as pragas,
principalmente as formigas cortadeiras (Atta spp), que poderá ser feito com iscas formicidas
a base de sulfuramida, que apresenta baixa toxicidade e bons resultados. Deve-se aplicar
cerca de 10 a 20 gramas de iscas de 20 em 20 metros em toda a área a ser revegetada.
2. As covas devem ter a dimensão de 0,50 m x 0,50 m x 0,50 m. Sobre a terra retirada, será
utilizado adubo químico na dosagem de 80 gramas por cova divididos em duas partes,
colocados cerca de 30 cm de distância da muda, pois o contato das raízes com o adubo é
prejudicial. Se as mudas provierem de sacos plásticos, deve-se cortar as raízes que estiverem
fora do saquinho, retirar a embalagem antes de plantar, e colocar as mudas no centro das
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covas mantendo-as retas. Não enterrá-las mais do que estavam na embalagem e deixar a
cova mais baixa do que o terreno para melhor captar as águas das chuvas. Após o plantio
irrigar as mudas. No caso de correção do solo deverá ser feita análise deste, ou 150 gramas
de calcário por cova.
3. Devido a ocorrência de geadas nesta região, o plantio deverá ser feito preferencialmente nos
meses de agosto e setembro. Deverá ser feito o coroamento, prática silvicultural que
consiste na limpeza do solo ao redor da muda em um raio de 1 m2, para evitar a competição
por água e nutrientes com outras espécies.
4. Promover o cercamento (nesse caso a área é cercada por cerca elétrica) das áreas para evitar
o acesso de animais, o que poderá comprometer o trabalho realizado nas áreas degradadas.

12.3.3.6. Monitoramento
Visitas periódicas são imprescindíveis para o sucesso da implantação desta reposição florestal.
Durante os primeiros seis meses será feita uma visita mensal para verificação das perdas de campo e
consequente reparo destas com o replantio. Após este prazo, serão feitas visitas com frequências (de
4 em 4 meses) até o segundo ano após o plantio. Neste período deverão ser efetuados,
sistematicamente, o controle das formigas cortadeiras, a manutenção dos tutores, a retirada de
galhos caídos (quando houver) e o replantio das mudas que não vingarem ou forem danificadas
(estima-se uma perda em torno de 10% em projetos de reposição florestal).

Rua Nicolau Coelho, 135/202 – Vila Ipiranga
91.380-170 – PORTO ALEGRE – RS
(51) 9968.2405-3344.8101 -  iraja.dd@via-rs.net

224

12.3.3.7. Cronograma das atividades

Atividade

2013
Ago

Set

Out

2014
Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

2015
Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Abertura de
covas
Combate
formigas
Adubação
Plantio /
Replantio
Monitoramento
Relatório
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12.3.3.8. Áreas selecionadas para plantio
A área necessária para a realização do plantio é de 2.000 m² (0,2 ha). A figura abaixo detalha os locais
onde serão feitos os procedimentos de plantio, tratos culturais e monitoramento das espécies
indicadas no quadro 33.
As áreas selecionadas (figura 101) fazem parte da área de preservação permanente que está próximo
ao arroio que faz limite com a propriedade lindeira.

Figura 101: Local selecionado para o plantio compensatório.
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A área secionada na figura 101 será contemplada com o plantio compensatório de 255 mudas
referentes ao corte da vegetação, necessário para a implantação das unidades de exploração,
beneficiamento e usinagem, para viabilização da implantação da duplicação do Lote 3 da BR116.
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