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LISTA DE SIGLAS
A - Perda de solo
AASHTO - Associação Estadunidense de Oficiais de Transporte e Rodovias
ADA - Área Diretamente Afetada
AID - Área de Influência Direta
AII - Área de Influência Indireta
APHA - American Public Health Association
BPR - Bureau of Publics Roads
BR - Rodovia Federal
BRAMS - Brazilian Regional Atmospheric Modeling System
C - Fator de uso e manejo do solo
CAD - Capacidade Disponível
CATT-BRAMS - Coupled Aerosol and Tracers Transport Atmospheric Modeling System
CBR - Índice de Suporte Califórnia de Solos
CBRO - Conselho Brasileiro de Registros Ornitológicos
cE - Massa equatorial continental
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental
CF - Constituição Federal
CLT - Consolidação das Leis do Trabalho
CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente
CPRM - Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais
CPTEC - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos
CPUE - Índice de Captura por Unidade de Esforço
cT - Massa tropical continental
CTF - Conselho Técnico Federal
dB - Decibéis
DEF - Deficiência Hídrica
DEFAP - Departamento de Florestas e Áreas Protegidas
DMT - Distância Média de Transporte
DNER - Departamento Nacional de Estradas de Rodagens
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte
DQO - Demanda Bioquímica de Oxigênio
DRH - Departamento de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul
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DSG - Diretoria de Serviço Geográfico
EC - Empréstimos Concentrados
EIA/RIMA - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental
EPI - Equipamento de Proteção Individual
ETP - Evapotranspiração Potencial
ETR - Evapotranspiração Real
EUPS - Equação Universal de Perdas de Solos
EXC - Excedente Hídrico
FEPAGRO - Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária
FEPAM/RS - Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul
FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos
ha - Hectare
HAZEN - Unidade de medida de cor
HUNIVATES - Herbário do Museu de Ciências Naturais da Univates
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
IPA - Índice Pontual de Abundância
IPR - Instituto de Pesquisas Rodoviárias
ISA - Indicator Species Analyses
K - Condutividade hidráulica
K - Fator erodibilidade do solo
km - Quilômetro
km2 - Quilômetro quadrado
L e S - Componentes do fator topográfico
LD - Lado Direito
LE - Lado Esquerdo
LI - Licença de Instalação
LO - Licença de Operação
LP - Licença Prévia
m - Metro
m/dia - Metro por dia
m/s - Metro por segundo
m² - Metro
m3/h/m - Metro cúbico por hora por metro
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m /s - Metro cúbico por segundo
MERCOSUL - Mercado Comum do Sul
mg/l - Miligrama por litro
MJ.mm. ha-1 ano-1 - Mega Joule milímetro por hectare ano
mm - Milímetro
MNT - Modelo Numérico do Terreno
mP - Massa polar marítima
mT - Massa tropical marítima
NBR - Norma Brasileira Regulamentadora
NMP/100 ml - Número Mais Provável por cem mililitros
NPS - Nível de Pressão Sonora
NR - Norma Regulamentadora
NRRsf - Nível de Redução de Ruído – subject fit
OD - Oxigênio dissolvido
P - Fator Práticas conservacionistas
PACA - Porto Alegre-Colégio Anchieta/Herbário Anchieta
PCA - Plano de Controle Ambiental
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
pH - Potencial hidrogeniônico
PM10 - Partículas com diâmetro aerodinâmico inferior a 10 µm
PNMA - Política Nacional de Meio Ambiente
PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
PRONAR - Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar
PTS - Partículas Totais em Suspensão
R - Fator erosividade da chuva
RPPN - Reservas Particulares do Patrimônio Natural
RS - Rio Grande do Sul
RSC - Rodovia Estadual Coincidente
RST - Rodovia Estadual Transitória
S - Coeficiente de armazenamento
SAG - Sistema Aquífero Guarani
SEMA - Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul
SEPLAG/RS - Secretaria de Planejamento e Gestão do Rio Grande do Sul
SiBCS - Sistema Brasileiro de Classificação de Solos
SIG - Sistema de Informações Geográficas
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SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente
STE - Serviços Técnicos de Engenharia S.A.
T - Transmissividade
t.h.MJ-1mm-1 - Tonelada hora por mega Joule milímetro
-1

-1

t.ha ano

- Tonelada por hectare ano

UC - Unidade de Conservação
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UNIVATES - Centro Universitário Univates
UNIVIAS - Consórcio privado formado pelas concessionárias Convias, Sulvias e Metrovias
UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez
USAID - United States Agency for International Development
UTM - Universal Transversa Mercator
µS/cm - Micro Siemens por centímetro
‰ - Por mil
% - Por cento
ºC - Grau Celsius
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5.3

MEIO SOCIOECONÔMICO

5.3.1 METODOLOGIA APLICADA
As definições de Áreas de Influência Direta e Indireta e Área Diretamente Afetada no
caso do meio socioeconômico são as seguintes:
•

Área Diretamente Afetada: área delimitada pela distância de 100 m para os
dois lados da rodovia, a partir do eixo. Para o caso do estudo do patrimônio
histórico, cultural e arqueológico, o limite foi estendido para 200 m para
ambos os lados da rodovia;

•

Área de Influência Direta (AID): área delimitada pela distância de 1 km do
eixo da rodovia duplicada, para ambos os lados da pista. Os municípios de
Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, Minas do Leão, Butiá e Pantano Grande
possuem seus núcleos urbanos localizados nessa área;

•

Área de Influência Indireta (AII): composta pelo limite territorial dos municípios
atingidos pela AII. Ao total, a área é composta de sete municípios: Eldorado
do Sul, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Butiá, Minas do Leão, Rio Pardo e
Pantano Grande. Dentre esses municípios, o primeiro faz parte do Conselho
Regional de Desenvolvimento – COREDE da Região Metropolitana Delta do
Jacuí, os dois últimos fazem parte do Vale do Rio Pardo, e os demais, do
Centro Sul.

•

As Áreas de Influência do Meio Socioeconômico são apresentadas no Mapa
6 – Área de Influência do Meio Socioeconômico – Apêndice I.

O ponto de partida para o diagnóstico do Meio Socioeconômico foi a caracterização do
estado do Rio Grande do Sul valendo-se de dados secundários. Esse levantamento
caracterizou as peculiaridades da região e dos municípios que compõem a AII com
relação à demografia, distribuição da população, índices de desenvolvimento
socioeconômico, entre outros.
O passo seguinte foi a análise da AID, por meio do levantamento de dados primários e
secundários que apontassem as especificidades de cada um dos municípios
atravessados pela BR-290, considerando os aspectos socioeconômicos passíveis de
sofrer modificações e dando atenção especial aos núcleos urbanos, aglomerados
populacionais e residências isoladas.
Na ADA foram realizados levantamentos para a obtenção de dados primários, de
modo que os resultados obtidos retratassem as características das indústrias, do
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comércio, das comunidades tradicionais e indígenas e das comunidades que residem
às margens da rodovia, mostrando as condições de vida dos moradores da região que
será diretamente afetada pela duplicação.
Para apresentação das informações foi respeitada a estrutura proposta pelo termo de
referência, adaptando-a quando conveniente. O Diagnóstico do Meio Socioeconômico
é composto pelos seguintes tópicos referentes à AII, AID e ADA do empreendimento:
•

•

•

caracterização e dinâmica populacional:
o

demografia, distribuição e mapeamento da população;

o

localização das aglomerações urbanas e rurais;

o

áreas de expansão urbana e fluxos migratórios;

uso e ocupação territorial:
o

caracterização da ocupação humana na região;

o

caracterização e mapeamento do uso e ocupação do solo;

o

identificação dos principais usos rurais;

o

vetores de crescimento regional;

infraestrutura básica social:
o

sistema de ensino rural e urbano (recursos físicos e humanos), índice
de alfabetização e escolaridade;

o

infraestrutura de atendimento à saúde;

o

infraestrutura existente e as demandas em relação à: transporte,
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, coleta e
disposição de lixo;

•

estrutura produtiva e de serviços:
o

caracterização das atuais atividades econômicas e contribuição de
cada setor, nível tecnológico por setor, aspectos da economia
informal;

o

População Economicamente Ativa (PEA) urbana e rural, contribuição
de cada setor na geração de emprego e índices de desemprego;

•

comunidades tradicionais e indígenas:
o

localização, descrição das atividades econômicas, fontes de renda e
aspectos culturais;
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o

expectativas em relação ao empreendimento;

o

interferências

diretas

e

indiretas

do

empreendimento

nestas

comunidades;
•

patrimônio histórico, cultural e arqueológico:
o

Projeto de Prospecção e Diagnóstico Arqueológico, Pré-histórico e
Histórico na Área de duplicação da BR-290.

5.3.2 DINÂMICA POPULACIONAL
5.3.2.1 O Rio Grande do Sul no contexto regional
A Região Sul é formada pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Compreende um território de 577.723 km2, situado na porção meridional do País,
formando 6,8% do território brasileiro.
No aspecto morfológico, é formada pelo planalto meridional, que apresenta “um
rebordo voltado para o litoral e se inclina para o interior, até o rio Paraná” (Andrade,
1990). A inclinação é interrompida duas vezes por degraus que, caindo de forma
abrupta ao leste, dividem o grande planalto em três unidades morfológicas. No Rio
Grande do Sul, a baixada vai do oeste para o interior, conforme afirmação do autor,
contornando a porção meridional do planalto e formando uma grande planície cheia de
suaves ondulações, onde se desenvolvem os campos com excelentes pastagens.
A direção da rede hidrográfica é formada por uma série de rios, como o rio Pelotas e o
rio Canoas, que se dirigem para o interior, indo desembocar no rio Paraná ou formar o
rio Uruguai, enquanto outros, formados na Campanha Gaúcha, como o rio Jacuí e o
rio Camaquã, se dirigem do leste para o Atlântico ou para a Laguna dos Patos
(Andrade, 1990).
A formação humana é diferenciada do restante do Brasil, principalmente pela
formação étnica, pois a influência do negro é menor que em outros estados brasileiros.
O branco de origem portuguesa teve menor influência, também. No século XIX, a
maior parte de imigração para o estado foi de alemães, italianos e eslavos.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os municípios
estão agrupados formando microrregiões. Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Butiá,
Minas do Leão e Triunfo (este último não faz parte desta análise) fazem parte de
Microrregião de São Jerônimo. Pantano Grande, Rio Pardo, Cachoeira do Sul, Cerro
Branco, Novo Cabrais, Paraíso do Sul e Passo de Sobrado fazem parte da
Microrregião do Vale de Cachoeira do Sul. Nesta última microrregião, apenas Rio
Pardo e Pantano Grande fazem parte deste diagnóstico. Por fim, o município de
Eldorado do Sul pertence à microrregião de Porto Alegre, juntamente com outros 21
municípios.
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Essa abordagem preliminar e geral contribui para subsidiar a análise dos dados dos
municípios de Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Butiá, Minas do Leão,
Rio Pardo e Pantano Grande, que são cortados pelo segmento da BR-290 que será
duplicado. Esses municípios também fazem parte de três Conselhos Regionais de
Desenvolvimento (COREDEs). São eles: Centro Sul (Arroio dos Ratos, Butiá, Minas do
Leão e São Jerônimo); Metropolitano Delta do Jacuí (Eldorado do Sul) e Vale do Rio
Pardo (Pantano Grande e Rio Pardo). Na Figura 258 são representados os COREDEs
do Rio Grande do Sul.

Figura 258 – Conselhos Regionais de Desenvolvimento – COREDEs RS
Fonte: Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul (SEPLAG, 2008).

A Fundação de Economia e Estatística (FEE) preparou um Indicador de
Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) para o estado do Rio Grande do Sul, seus
municípios e COREDEs. Segundo a FEE, o “IDESE é um índice sintético, inspirado no
IDH, que abrange um conjunto amplo de indicadores sociais e econômicos
classificados em quatro blocos temáticos: educação; renda; saneamento e domicílios;
e Saúde”.
Segundo a FEE, “o índice do IDESE varia de zero a um e, assim como o IDH, permite
que se classifique o estado, os municípios ou os COREDEs em três níveis de
desenvolvimento:
•

baixo (índices até 0,499);

•

médio (entre 0,500 e 0,799);
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•

alto (maiores ou iguais que 0,800).

Os municípios da AII e o COREDE Vale do Taquari têm seus índices apresentados na
Tabela 72.
Tabela 72 – IDESE dos Municípios e COREDEs da AII
Saneamento e
Municípios / COREDEs
Educação
Renda
Saúde
domicílios

IDESE

COREDE Metropolitano
Delta do Jacuí

0,858

0,826

0,682

0,849

0,803

Eldorado do Sul

0,820

0,732

0,436

0,846

0,708

COREDE Centro-Sul

0,826

0,687

0,528

0,841

0,721

Arroio dos Ratos

0,851

0,616

0,648

0,828

0,735

São Jerônimo

0,868

0,713

0,481

0,846

0,727

Butiá

0,819

0,630

0,574

0,823

0,712

Minas do Leão

0,782

0,595

0,587

0,828

0,698

COREDE Vale do Rio
Pardo

0,829

0,743

0,399

0,856

0,707

Rio Pardo

0,813

0,630

0,419

0,833

0,674

Pantano Grande

0,857

0,686

0,534

0,807

0,721

Rio Grande do Sul

0,853

0,774
0,568
Fonte: FEE, 2005.

0,851

0,761

Verifica-se que os índices de educação e saúde são superiores aos de renda e
saneamento e domicílios, sendo que este último apresenta valores bastante baixos em
alguns casos.
5.3.2.2 Demografia na Área de Influência Indireta
De acordo com o IBGE, o Rio Grande do Sul apresentava em 2007 uma população
absoluta de 10.582.887 habitantes.
O Rio Grande do Sul ocupa o 5º lugar entre os estados brasileiros mais populosos,
mantendo essa posição desde 1940, com exceção à década de 1970, onde passou a
ocupar o 6° lugar devido à intensa emigração de gaúchos para outros estados (Rio
Grande do Sul, 2008).
A taxa média anual de crescimento da população total do Rio Grande do Sul é de
0,41%, enquanto que a taxa média de crescimento da população urbana alcançou
0,18%.
O fluxo migratório no Rio Grande do Sul enfrenta taxas negativas desde 1970, com
tendência à queda como mostrado na Tabela 73.
Períodos

Tabela 73 – Taxa anual líquida de migração no Rio Grande do Sul
Migrantes anuais
População do meio do período
Taxa anual (%)

1970 - 80

-21716

7 260 197

-0,3

1980 - 90

-10344

8 379 713

-0,12

1990 - 00

-2884

9 646 436

-0,03

Fonte: FEE/NIS.
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A partir de 2004, o Rio Grande do Sul passou a contar com 496 municípios. Destes,
335 estão na faixa de menos de 10 mil habitantes, quase duplicando o número de
municípios em relação a 1980. A população neste grupo de municípios, no entanto,
teve apenas um pequeno acréscimo, passando de 12% para 13,5% no mesmo
período. Os 17 municípios com população superior a 100 mil habitantes representam
47,2% da população gaúcha (Rio Grande do Sul, 2008).
Dentre os municípios do empreendimento, Rio Pardo tem a maior população absoluta
(37.701 habitantes). Todos os municípios da AII são classificados como pequenos,
mas formam uma rede urbana integrada. Segundo Spósito (1998), “as relações entre
cidades de diferentes tamanhos, que compõem redes, não estão necessariamente,
organizadas hierarquicamente”. Assim, Eldorado do Sul, pela origem da região
metropolitana, tem relação direta com Porto Alegre, e muitos de seus moradores se
deslocam diariamente para estudar e/ou para trabalhar na capital do estado. O mesmo
não ocorre com os demais municípios que, pela distância da capital e pela origem de
emancipação, têm maior proximidade hierárquica com São Jerônimo (Butiá, Arroio dos
Ratos e Minas do Leão) e Rio Pardo (Pantano Grande).
Dentre os municípios com áreas urbanas na ADA, a maior população é a de Eldorado
do Sul, com 30.766 habitantes, e a menor é a de Minas do Leão, com 7.673
habitantes. A população absoluta de cada um dos municípios da AII está apresentada
na Tabela 74. Na Figura 259 apresenta-se a discriminação da população por sexo.
Tabela 74 – Número de habitantes nos municípios da AII
Município
Habitantes
Eldorado do Sul

31.316

Arroio dos Ratos

13.619

São Jerônimo

20.506

Butiá

19.717

Minas do Leão

7.728

Rio Pardo

37.704

Pantano Grande

9.816

AII

140.406
Fonte: IBGE, 2007.
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Figura 259 – População na AII: distribuição por sexo
Fonte: FEE, 2006.

A distribuição da população por sexo apresenta equilíbrio de gênero, com pequena
diferença que não compromete a demografia dos municípios.
Analisando-se os gráficos a seguir relacionados (Figura 260 à Figura 266), observa-se
que as pirâmides etárias dos municípios da AII têm a configuração típica do Brasil,
com base larga e ápice estreito. Em algumas faixas etárias, principalmente, entre os
jovens até 29 anos, há redução mais significativa do contingente populacional. Esse
fato pode ser compreendido pela migração dos jovens para áreas com economias
mais dinâmicas, às vezes impulsionadas pelas condições e pela oferta de trabalho
desses municípios, que expulsam o excedente de mão de obra em direção às áreas
metropolitanas ou às microrregiões com maior atrativo para geração de trabalho e de
renda. A distribuição por faixa etária fica mais desequilibrada na idade acima de 50
anos, seguindo a tendência nacional, com predominância de mulheres em relação aos
homens.
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Figura 260 – Pirâmide etária de Eldorado do Sul
Fonte: Ministério da Saúde, 2008.
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Figura 261 – Pirâmide etária de Arroio dos Ratos
Fonte: Ministério da Saúde, 2008.
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Figura 262 – Pirâmide etária de São Jerônimo
Fonte: Ministério da Saúde, 2008.
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Figura 263 – Pirâmide etária de Butiá
Fonte: Ministério da Saúde, 2008.
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Figura 264 – Pirâmide etária de Minas do Leão
Fonte: Ministério da Saúde, 2008.
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Figura 265 – Pirâmide etária de Rio Pardo
Fonte: Ministério da Saúde, 2008.
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Figura 266 – Pirâmide etária de Pantano Grande
Fonte: Ministério da Saúde, 2008.

5.3.2.3 População rural e urbana na Área de Influência Indireta
O Rio Grande do Sul iniciou o processo de urbanização a partir da década de 1950 e,
após 30 anos, deixou de ser um estado rural para se tornar urbano. Como nos demais
estados brasileiros, a população gaúcha vem se concentrando nas cidades, com uma
taxa de urbanização que alcançou 84,4% em 2005 (Rio Grande do Sul, 2008).
Entretanto, é importante observar que entre os municípios com a população inferior a
10 mil habitantes, 126 possuem taxa inferior a 50% de urbanização, com população
predominantemente rural. Desse grupo, 47 municípios apresentam uma taxa de
urbanização inferior a 20%, e apenas 19 municípios têm população urbana superior a
70%.
Butiá, Minas do Leão, Arroio dos Ratos apresentam população urbana acima dos 90%.
Os municípios de Pantano Grande e Eldorado do Sul apresentam taxa de urbanização
próxima de 70% (Figura 267).
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Figura 267 – População rural e urbana na AII
Fonte: FEE.

5.3.2.4 Densidade populacional na Área de Influência Indireta
Eldorado do Sul é o município da AII que apresenta a maior densidade populacional,
com 60 hab/km2, enquanto Pantano Grande apresenta a menor: 12 hab/km2. (Tabela
75).
Municípios

Tabela 75 – Densidade populacional dos municípios da AII
2
2
População absoluta
Área (km )
Densidade populacional (hab/km )

Eldorado do Sul

31.316

509,7

61,4

Arroio dos Ratos

13.619

425,9

31,9

São Jerônimo

20.506

937,0

21,8

Butiá

19.717

768,9

25,8

Minas do Leão

7.728

424,0

18,1

Rio Pardo

37.704

2050,5

18,4

Pantano Grande

9.816

847,6

11,8

AII

140.406

5.964
Fonte: FEE, 2007.

23,5

Para explicar as diferenças de demografia populacional, Corrêa (2004) aponta que
“(...) as pequenas cidades nasceram ou se tornaram lugares centrais de pequenas
hinterlândias agropastoris. Localizam-se por toda parte e suas hinterlândias são
diferenciadas em termos demográficos, produtivos e de renda.
Algumas dessas cidades apresentam características diferenciadas, apontado por
Corrêa, como lugares centrais prósperos em áreas agrícolas, como é o caso de Rio
Pardo e São Jerônimo. Nessas cidades, a modernização agrícola não afetou a
estrutura fundiária e o quadro demográfico, pois realizam o beneficiamento de boa
parte da produção agrícola e têm rede de prestação de serviços importante.
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5.3.2.5 Ensino e escolaridade
No ensino fundamental dos 7 municípios da AII, estão matriculados 23.400
estudantes, distribuídos em 126 escolas. Destas, apenas 20% são da rede estadual e
menos de 5% são da rede privada. A rede municipal detém pouco menos de 80% das
escolas. Já o ensino médio, com 5.160 matrículas, está distribuído em 17 escolas,
pertencentes ao sistema estadual. A rede particular não aparece significativamente
nos dados analisados. Os números de instituições de ensino fundamental, ensino
médio e educação infantil para cada município da AII estão apresentados na Figura
268.
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Figura 268 – Infraestrutura do ensino na AII
Fonte: IBGE.

A taxa de analfabetismo em São Jerônimo é de 10,84%, enquanto que em Rio Pardo é
de 11,24%. Minas do Leão tem um dos maiores índices, 14,78%, seguido por Pantano
Grande, com 13,75%, e Butiá, com 12,6%. Eldorado do Sul tem índices semelhantes à
região metropolitana de Porto Alegre, 7,42%. Embora a taxa de analfabetismo na
região sul do Brasil tenha um dos menores indicadores do País, para a realidade
regional esses valores são elevados. A taxa de analfabetismo para cada município da
AII está apresentada na Figura 269.
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Figura 269 – Taxa de analfabetismo
Fonte: IBGE.

Quanto à escolaridade na Área Diretamente Afetada, verificou-se por meio das
entrevistas realizadas com as famílias residentes nessa área, que em Eldorado do Sul,
22% dos membros dessas famílias não concluíram o Ensino Fundamental, enquanto
20% já o completaram (Figura 270).

Nível de escolaridade na ADA: Eldorado do Sul
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Figura 270 – Escolaridade na ADA: Eldorado do Sul
Fonte: pesquisa de campo.

Em Arroio dos Ratos, 37% das pessoas das famílias entrevistadas têm o Ensino Médio
completo e 14%, o Superior completo. Estes indicadores demonstram que, na ADA de
Arroio dos Ratos, a média de escolaridade é mais elevada que a média regional
(Figura 271).
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Nível de escolaridade na ADA: Arroio dos Ratos
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Figura 271 – Escolaridade na ADA: Arroio dos Ratos
Fonte: pesquisa de campo.

No município de Butiá, 33% dos membros das famílias entrevistadas têm o Ensino
Fundamental incompleto (Figura 272).

Nível de escolaridade na ADA: Butiá
Ainda não tem idade escolar

100
90

Analfabetos

80

Ens. Fund. incompleto

70

Ens. Fund. completo

60

Ensino Médio incompleto

50
40

Ensino Médio completo

33%

30

10
0

Ensino Superior incompleto

23%
15%

20
5%

8%
1%

10%

4%

Ensino Superior completo
1%

Pós-Graduação

Figura 272 – Escolaridade na ADA: Butiá
Fonte: pesquisa de campo.

Em Minas do Leão, embora a pesquisa não tenha demonstrado analfabetismo, 50%
dos membros das famílias entrevistadas têm o Ensino Fundamental incompleto
(Figura 273). Verifica-se também um elevado percentual de pessoas que ainda não
estão em idade escolar.
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Nível de escolaridade na ADA: Minas do Leão
Ainda não tem idade escolar

100
90

Analfabetos

80

Ens. Fund. incompleto

70

Ens. Fund. completo

60

50%

50

Ensino Médio incompleto
Ensino Médio completo

40
30
20

Ensino Superior incompleto
15%

10

15% 15%

0

5%

0%

0%

Ensino Superior completo
0% 0%

Pós-Graduação

Figura 273 – Escolaridade na ADA: Minas do Leão
Fonte: pesquisa de campo.

Pantano Grande apresenta o maior índice de analfabetismo da área de estudo, com
9%. Além disso, 33% das pessoas entrevistadas possuem o Ensino Fundamental
incompleto (Figura 274).

Nível de escolaridade na ADA: Pantano Grande
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Figura 274 – Escolaridade na ADA: Pantano Grande
Fonte: pesquisa de campo.

5.3.2.6 Saúde
A infraestrutura de saúde de Rio Pardo é formada por 23 unidades de atendimento,
com 181 funcionários. São Jerônimo possui 33 unidades de atendimento e 245
funcionários. Esses são os municípios da AII com maior número de estabelecimentos
de saúde e de pessoal ocupado nesse setor.
Quanto à taxa de mortalidade infantil, em São Jerônimo essa taxa é de 5,54‰,
enquanto que em Rio Pardo é de 13,95‰. São Jerônimo possui 10 unidades de
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atendimento a mais que Rio Pardo. Provavelmente a alta taxa de mortalidade infantil
de Rio Pardo é, dentre outros fatores, reflexo da estrutura de saúde deste município,
uma vez que, com quase o dobro da população de São Jerônimo possui uma estrutura
de atendimento médico menor.
Minas do Leão, Arroio dos Ratos e Eldorado do Sul têm taxas de mortalidade infantil
de 10,4‰, 11,02‰ e 11,83‰, respectivamente. Esses dados, neste agrupamento, são
considerados como intermediários, e estão acima do aceitável pela Organização
Mundial de Saúde, que é de 7‰. Já Pantano Grande e Butiá têm os maiores índices,
16,81‰ e 14,44‰, respectivamente. Estes dados demonstram condições
socioeconômicas baixas, remetendo à necessidade de prevenção, alimentação
adequada, educação e renda. A Figura 275 apresenta o número de unidades de saúde
e o número de pessoal que trabalha nesses locais, nos municípios da AII.
Estrutura de Saúde: AII
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Figura 275 – Estrutura de saúde na AII
Fonte: IBGE.

Na AII, Pantano Grande e Minas do Leão têm a menor expectativa de vida ao nascer,
conforme apresentado na Figura 276.
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Figura 276 – Expectativa de vida ao nascer
Fonte: IBGE.
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5.3.2.6.1 Infraestrutura de saúde na Área Diretamente Afetada
A população residente na ADA, em Arroio dos Ratos, quando necessita de cuidados
médicos, busca atendimento nos centros de saúde e nas clínicas particulares. Em
casos mais graves, as pessoas entrevistadas afirmaram buscar atendimento no
Hospital do município de Arroio dos Ratos. O local mais próximo para atendimento
médico é o centro de saúde da comunidade, para 58% dos entrevistados (Figura 277 e
Figura 278).
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Figura 277 – Local de atendimento médico mais procurado pela população na ADA: Arroio dos
Ratos
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 278 – Local de atendimento médico mais próximo na ADA: Arroio dos Ratos
Fonte: pesquisa de campo.

Em Minas do Leão, dentre os entrevistados, 100% afirmaram recorrer ao centro de
saúde da comunidade, por ser mais próximo de suas residências (Figura 279 e Figura
280).
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Figura 279 – Local de atendimento médico mais procurado pela população na ADA: Minas do Leão
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 280 – Local de atendimento médico mais próximo na ADA: Minas do Leão
Fonte: pesquisa de campo.

Com relação à população da Área Diretamente Afetada em Butiá, apenas 7%
recorrem ao centro de saúde do INSS; 32% recorrem ao centro de saúde da
comunidade, 22% recorrem às clínicas particulares, e outros 35% recorrem ao hospital
(Figura 281 e Figura 282).
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Figura 281 – Local de atendimento médico mais procurado pela população na ADA: Butiá
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 282 – Local de atendimento médico mais próximo na ADA: Butiá
Fonte: pesquisa de campo.

Em Eldorado do Sul, 73% dos entrevistados recorrem aos centros de saúde da
comunidade, sendo que, para 94%, é também o meio de atendimento mais próximo
(Figura 283 e Figura 284).
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Figura 283 – Local de atendimento médico mais procurado pela população na ADA: Eldorado do
Sul
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 284 – Local de atendimento médico mais próximo na ADA: Eldorado do Sul
Fonte: pesquisa de campo.

Em Pantano Grande, 64% da população entrevistada recorre ao centro de saúde da
comunidade, 19% procuram as clínicas particulares e 9% hospitais em outros
municípios (Figura 285). Quanto ao atendimento mais próximo, destacam-se o centro
de saúde do INSS e as clínicas particulares (Figura 286).
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Figura 285 – Local de atendimento médico mais procurado pela população na ADA: Pantano
Grande
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 286 – Local de atendimento médico mais próximo na ADA: Pantano Grande
Fonte: pesquisa de campo.

5.3.2.7 Áreas de expansão urbana
Na análise da expansão urbana, deve-se destacar os núcleos centrais e as áreas
periféricas das cidades. Geralmente as cidades têm núcleo inicial com pouca margem
de expansão. Por isso, acontece a periferização das cidades, e de acordo com
Beaujeu-Garnier (1997), no entorno da cidade, a periferia que avança e conquista o
espaço pode encontrar condições variadas. No caso da duplicação da BR-290, ela
pode auxiliar a combinação de fatores que motivem a expansão para o entorno da
rodovia.
Por outro lado, em Rio Pardo e São Jerônimo a utilização do uso da terra para a
agricultura é intensa, dificultando o parcelamento para outro uso que não o rural. Além
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disso, os moradores de Rio Pardo, com interesse comercial, deslocam-se para o
núcleo urbano de Pantano Grande, a fim de instalar pequenos comércios, cuja
motivação baseia-se no intenso movimento da BR-290.
Beaujeu-Garnier (1997) evidencia que a superfície ocupada por organismo urbano não
é homogêneo. O autor argumenta que o traçado da rede de comunicações, o volume,
a dimensão, a disposição e a densidade das construções variam em função da área
da cidade. Este papel, segundo o autor, provém de dois aspectos fundamentais da
função urbana: todas as cidades possuem um agrupamento de atividades terciárias
(comércio, transportes, administração, entre outras) e um conjunto de empresas de
produção (fábricas, minas, oficinas, artesanatos, um volume de habitações).
Vários efeitos podem auxiliar no desenvolvimento das cidades. Beaujeu-Garnier (Op.
Cit) destaca que o efeito da construção de uma via de transporte pode apresentar-se
sob formas variadas. De modo geral, as estradas favorecem o desenvolvimento do
urbanismo em trechos contínuos. O preço da terra pode variar em áreas de nós de
circulação, onde há a integração de mais de um modal de transporte ou mais de uma
rodovia.
5.3.2.7.1 Planejamento dos municípios
No que diz respeito à organização e planejamento dos municípios, destaca-se a
importância de um planejamento mais integrado. Nesse caso, o indicado por Lei
Federal é o Plano Diretor. Segundo o Estatuto da Cidade (Lei 10.257 de 10 de julho de
2001), o Plano Diretor tem a atribuição de definir as áreas urbanas consideradas
subutilizadas ou não utilizadas e aplicar a regulamentação, conferindo uma função
social à propriedade urbana.
O Plano Diretor é requisito obrigatório para o poder público municipal aplicar, de forma
sucessiva, (i) o parcelamento ou edificação compulsórios, imposto sobre a propriedade
predial e territorial, progressivo no tempo, e (ii) a desapropriação para fins de reforma
urbana, ao proprietário de imóvel urbano, nos termos do parágrafo 4º do artigo 182
(Estatuto da Cidade, 2001).
A Lei 10.257, do Estatuto da Cidade, prevê que, para municípios com mais de 20 mil
habitantes, é obrigatória a elaboração do Plano Diretor, mas, para os que têm menos,
somente deverão elaborar o seu Plano Diretor se estiverem inseridos em
empreendimentos de significativo impacto ambiental regional ou nacional.
O município de Eldorado do Sul teve seu Plano de Desenvolvimento
Ambiental aprovado em 2006. Segundo o documento, o planejamento do
deve estar articulado ao desenvolvimento regional, tanto da região do
Regional de Desenvolvimento (COREDE) da Região Metropolitana,
planejamento da Microrregião da Grande Porto Alegre.

Urbano e
município
Conselho
como ao

Além disso, é mencionada no documento a preocupação em interligar a malha
ferroviária local com a malha ferroviária existente na metade sul do estado, que
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alcança o Porto do Rio Grande. Nesse sentido, o Plano Diretor de Eldorado do Sul
prevê também o desenvolvimento de um pólo logístico, com a implantação de um
porto seco e o estímulo à instalação de empresas de logística e de transporte na
cidade. Quanto à delimitação dos distritos, considera-se a Sede Municipal, Bom Retiro
e o Parque Eldorado.
Na Figura 287 são representadas as zonas urbanas e a rede viária de Eldorado do
Sul.
Arroio dos Ratos também possui Plano Diretor, regulamentado pela Lei 043 de 1970
e alterado pela Lei 1.429 de 1995. Embora a população seja inferior a 20 mil
habitantes, 94% da população do município reside em área urbana. De acordo com o
Plano Diretor, a área do município é dividida em zonas. Para cada zona é definida pelo
seu uso, índice de aproveitamento e altura dos prédios.
Butiá teve seu Plano Diretor aprovado em 2008, pela Lei 2.334. No Plano, são
definidas as áreas localizadas ao redor da BR-290 e nas proximidades dos escritórios
administrativos da mina do Recreio da Copelmi, bem como as áreas industriais e com
incentivo ao comércio.
Minas do Leão não possui Plano Diretor, mas possui um código de posturas, que
regulamenta as construções e a expansão urbana.
Pantano Grande não possui Plano Diretor. Não se pôde ter acesso ao código de
posturas ou lei de zoneamento do município.
Rio Pardo, com 37.704 habitantes, tem o seu Plano Diretor regulamentado pela Lei
Municipal 1.494, de 2006. O artigo 4º dessa lei discorre sobre o uso e o parcelamento
do solo, destacando a divisão do município em sete áreas distintas. São elas:
Área Urbana: espaço territorial destinado à implantação de
atividades, usos e funções urbanas, assim declarado em Lei
Municipal e subdividido em zonas definidas no Plano Diretor;
Área Rural: espaço territorial do município, não incluído na área
urbana e destinado essencialmente às atividades agropecuárias, ao
reflorestamento e à mineração;
Área Especial de Interesse Ambiental: espaço territorial assim
declarado por Lei Municipal, de acordo com normas federais,
estaduais ou municipais, com o objetivo de manter o equilíbrio
ecológico através da preservação e recuperação da fauna, da flora e
dos monumentos naturais, paisagísticos e do patrimônio histórico
cultural;
Área Verde de Lazer e Recreação: espaço destinado às atividades
sociais, cívicas, esportivas, culturais e contemplativas da população,
tais como: praças, parques, bosques e jardins;
Áreas Institucionais: áreas de uso público especial e destinadas à
instalação de equipamentos comunitários;
Equipamentos Comunitários: destinados às atividades de educação e
cultura, lazer, administração e similares;
Equipamentos Urbanos: componentes de infraestrutura, tais como:
equipamentos públicos de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, energia elétrica, iluminação pública e pavimentação.
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De acordo com a mesma Lei, o parcelamento do solo para fins urbanos se dará em
zonas urbanas (Artigo 5o), evitando a expansão para áreas não planejadas, como o
caso do entorno da BR-290.
Em São Jerônimo também há Plano Diretor, com divisão das áreas urbanas em 14
subáreas, que ordenam o uso do solo: (i) Área Central, (ii) Área Central Secundária,
(iii) Área de Uso Misto, (iv) Área Residencial de Média Densidade, (v) Área Residencial
de Baixa Densidade, (vi) Área de Expansão, (vii) Área Especial 1, (viii) Área Especial
2: praia, (ix) Área de Interesse Social, (x) Área Especial 3, (xi) Área de Interesse
Paisagístico, (xii) Área Especial 4: proteção permanente; (xiii) Residência de Baixa
densidade, (xiv) Área de baixa densidade.
Quanto à área rural, dentre as necessidades das comunidades, estão desde melhorias
no sinal do telefone até o aumento da oferta de emprego e escolas técnicas. Na Figura
288, retirada do Plano Diretor de São Jerônimo, há o detalhamento das principais vias
de acesso à cidade e a representação da rodovia BR-290 a ser duplicada.
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Figura 287 – Sistema viário rural de Eldorado do Sul
Fonte: Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Eldorado do Sul.
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Figura 288 – Sistema viário rural de São Jerônimo
Fonte: Plano Diretor de São Jerônimo.
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5.3.2.8 Localização das aglomerações urbanas e rurais
Nos municípios de Eldorado do Sul e Arroio dos Ratos, as periferias dos núcleos
centrais são atravessadas pela rodovia. Em Butiá, Minas do Leão e Pantano Grande, a
rodovia atravessa áreas mais centrais dos núcleos urbanos principais e as áreas rurais
estão localizadas tanto no interior do município como ao longo da via.
As aglomerações urbanas de Rio Pardo e São Jerônimo estão concentradas às
margens do rio Jacuí, e tiveram pouca expansão em direção a BR-290. Assim, a
expansão urbana com a duplicação deverá ter pequena interferência no zoneamento
dessas cidades.
No Mapa 16 – Localização das Áreas Urbanas da Área de Influência Indireta –
Apêndice I - são apresentadas as áreas urbanas dos municípios da AII.
A duplicação da rodovia é um fator importante para a expansão urbana, mas não é
capaz de garantir o desenvolvimento das cidades. Por isso, acredita-se que, associada
à duplicação da rodovia, é fundamental a criação de leis incentivadoras à instalação
de indústrias na região.
No início do segmento a ser duplicado, em Eldorado do Sul, há o distrito de Parque
Eldorado, distante, aproximadamente, 35 km da sede municipal, e que possui
agrupamento urbano no entorno do empreendimento, com possibilidades de
expansão. Esse distrito, pela facilidade de acesso à capital estadual, atrai famílias que
trabalham em Porto Alegre, realizando movimento pendular diário para este centro
urbano. Considera-se que, neste trecho, a duplicação e a melhoria de acesso, poderão
estimular a vinda de novos moradores e empreendimentos, já que o centro do distrito
se localiza às margens da rodovia.
Já Arroio dos Ratos possui o núcleo urbano no entorno do empreendimento, com a
instalação de diversas empresas junto à rodovia. O núcleo urbano de Arroio dos Ratos
está distante 12 km de São Jerônimo, o que pode atrair a expansão urbana,
promovendo uma pequena conurbação, mais afastada da rodovia. A melhoria da
estrutura logística no entorno do empreendimento poderá fomentar a instalação de
novas empresas (Figura 289 à Figura 291).
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Figura 289 – Margens da BR-290 no km 152, em Arroio dos Ratos: perímetro urbano, muitas casas
e comércio

Figura 290 – Margens da BR-290 no km 152, em Arroio dos Ratos: perímetro urbano, muitas casas
e comércio

323

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 - km 228,0
Volume II

Figura 291 – Margens da BR-290 no km 154, em Arroio dos Ratos: fazendas de silvicultura
(eucalipto) e criação de gado

Butiá, em situação semelhante a Arroio dos Ratos, possui o núcleo central localizado
a 2 km da rodovia. Os serviços que aparecem no entorno da BR-290 são aqueles
comuns ao longo de via duplicadas, ou seja, restaurantes, lanchonetes, postos de
gasolina (Figura 292 e Figura 293). Há algumas moradias nesse local, mas o que
predomina é a atividade agrícola. Além disso, destacam-se também as atividades
extrativas de carvão, próximas à rodovia.

Figura 292 – Restaurante à margem da BR-290, em Butiá
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Figura 293 – Hotéis e restaurantes às margens da BR-290, em Butiá

Em Minas do Leão, a BR-290 atravessa a área urbana da cidade, embora não haja
ocupação voltada diretamente para as margens da rodovia (Figura 294 à Figura 296).

Figura 294 – Margens da BR-290 no km 182, em Minas do Leão: trevo de acesso à cidade
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.
Figura 295 – Minas do Leão: perímetro urbano (casas e comércio)

Figura 296 – Margens da BR-290 no km 182, em Minas do Leão, perímetro urbano: única passarela
existente no segmento

Pantano Grande tem seu núcleo urbano em torno da própria rodovia, no final do
segmento a ser duplicado (Figura 297 à Figura 299).
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Figura 297 – Margens da BR-290 no km 217, em Pantano Grande: perímetro urbano

Figura 298 – Margens da BR-290 no km 217, em Pantano Grande: perímetro urbano
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Figura 299 – Margens da BR-290 no km 214, em Pantano Grande: perímetro urbano

5.3.2.9 Atração populacional na Área Diretamente Afetada
A partir de entrevistas com a população moradora da ADA, verificou-se o tempo de
residência dessas pessoas em cada um dos municípios.
Ao longo da rodovia, observaram-se mobilidades variáveis, de acordo com o local de
moradia. Em Eldorado do Sul, no Distrito Parque Eldorado, 49% dos moradores
entrevistados vivem no município entre 16 e 21 anos. Apenas 19% estão no local há
menos de 5 anos (Figura 300).

Figura 300 – Tempo de residência no local de moradia – Eldorado do Sul, ADA
Fonte: pesquisa de campo.

Já em Arroio dos Ratos, a mobilidade é ainda menor: 50% dos moradores
entrevistados estão no local entre 16 e 20 anos, e outros 50% estão no local há mais
de 21 anos (Figura 301). Percebe-se que nesse local há pequena atratividade
econômica, provavelmente devida à baixa oportunidade de trabalho e geração de
renda.
328

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 - km 228,0
Volume II

Figura 301 – Tempo de residência no local de moradia – Arroio dos Ratos, ADA
Fonte: pesquisa de campo.

Em Minas do Leão, diferente de Arroio dos Ratos, 34% dos moradores residem no
local há menos de 5 anos, e 34% vivem ali entre 6 e 10 anos. Os demais 32% residem
no local entre 16 e 21 anos (Figura 302).

Figura 302 – Tempo de residência no local de moradia – Minas do Leão, ADA
Fonte: pesquisa de campo.

A Área Diretamente Afetada do município de Butiá possui uma dinâmica parecida com
a de Minas do Leão, com 49% dos moradores estando no local há menos de 5 anos.
Outros 14% estão ali entre 6 e 10 anos, 14%, entre 16 e 20 e 18% residem nesse
município há mais de 21 anos (Figura 303). Em Butiá, nota-se a atração de uma
população mais recente.
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Figura 303 – Tempo de residência no local de moradia – Butiá, ADA
Fonte: pesquisa de campo.

Em Pantano Grande, 10% dos moradores estão no local há menos de 5 anos, e mais
de 54% residem no município há mais de 21 anos. Outros 7% afirmaram morar no
local entre 6 e 10 anos e 12%, entre 11 e 15 anos (Figura 304).

Figura 304 – Tempo de residência no local de moradia – Pantano Grande, ADA
Fonte: pesquisa de campo.

5.3.2.10 Necessidade de sinalização, passarelas e viadutos
Em Eldorado do Sul, no distrito de Parque Eldorado, entre os km 142 e km 145
(Figura 305 e Figura 306), há necessidade de construção de passarela e retorno, com
a devida sinalização, pois neste local há diversos loteamentos e intenso comércio ao
longo da rodovia.
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Figura 305 - Km 142 – UTM: 438440, 6670675

Figura 306 – Km 145 – UTM: 436735, 6669690

Do km 145 ao km 153 (Figura 307 à Figura 309), a rodovia atravessa o município de
Arroio dos Ratos. Embora o núcleo urbano esteja distante cerca de 2 km da rodovia,
existe um pequeno centro de comércio e serviços, que ressaltam a necessidade de
retornos e vias de acesso para os dois lados da rodovia. Além disso, é imprescindível
a sinalização vertical e horizontal para facilitar e aumentar a segurança nos acessos.
Em virtude do comércio local, que tem como público-alvo as pessoas que circulam na
BR-290, sugere-se que o retorno, projetado para o km 157+500, seja construído mais
próximo do aglomerado urbano.

Figura 307 – Km 150 – UTM: 431520, 6669280 (acesso secundário)
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Figura 308 – Km 152 – UTM: 430090, 6669410

Figura 309 – Km 153 – UTM: 429205, 6669360

No km 174, tem-se o acesso a Butiá. No km 178 foi projetada uma passarela para
permitir a circulação de trabalhadores das proximidades das Minas do Recreio, além
de diversos retornos e acessos a estradas de mineração no km 182. Destaca-se,
nessa área, a Vila Charrua (Figura 313), com grande adensamento populacional e
cerca de 2.500 moradores. Em frente à Vila Charrua, do outro lado da rodovia, está a
Vila Tupã, também com grande adensamento populacional. Com isso, faz-se
necessária a construção de passarela, retornos e vias de acesso para ambos os
locais.

Figura 310 – Km 175 – UTM: 406455, 6666285 (passarela e sinalização)
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Figura 311 – Km 178 – UTM: 404125, 6665860 (acesso secundário e sinalização)

Figura 312 – Km 181 – UTM: 401060, 6665180 (passarela e sinalização)

Figura 313 – Bairro Vila Charrua, em Butiá

No município de Minas do Leão, recomenda-se a adaptação da passarela existente
no km 183, em virtude do fluxo intenso de pessoas nesse local.
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Figura 314 – Km 183 – UTM: 399275, 6664850

No município de Pantano Grande o trânsito de pessoas também é intenso no km 216.
A rodovia atravessa diversos bairros desse município, onde também deverá ser dada
atenção à sinalização vertical e horizontal e ao limite de velocidade.

Figura 315 – Km 216 – UTM: 369297, 6659802

Em Rio Pardo, deve-se atentar ao km 193, km 195, km 197 e km 201 (Figura 316), os
quais necessitam de acessos secundários, sinalização e, em alguns casos,
passarelas.
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Figura 316 – Km 201 – UTM: 381856, 6661654

O Mapa 17 – Áreas com necessidade de implantação de sinalização vertical e
horizontal, passarelas e viadutos na BR-290 – Apêndice I – aponta a localização dos
pontos relevantes quanto à necessidade de sinalização e passarelas na AII.
5.3.2.11 Infraestrutura básica
5.3.2.11.1 Água e esgotamento
5.3.2.11.1.1

Área de Influência Indireta

O abastecimento de água nos municípios da AII, quando ligado à rede pública, é
realizado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento – CORSAN.
De acordo com os dados de abastecimento de água em São Jerônimo (Tabela 76),
houve um aumento da porcentagem de moradores com acesso à rede geral de
abastecimento no período de 1991 a 2000. Consequentemente, o abastecimento de
água por poços ou nascentes na propriedade diminuiu sensivelmente.
Tabela 76 – Porcentagem de moradores por tipo de abastecimento de água: São Jerônimo
Abastecimento de água
1991
2000
Rede geral

45,6%

76,3%

Poço ou nascente (na propriedade)

52,1%

20,7%

Outra forma
2,4%
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

2,9%

Em Rio Pardo, 47,5% dos moradores eram abastecidos pela rede geral de água, em
1991. Essa porcentagem subiu para 68,4%, em 2000, conforme pode ser verificado na
Tabela 77.
Tabela 77 – Porcentagem de moradores por tipo de abastecimento de água: Rio Pardo
Abastecimento de água
1991
2000
Rede geral

47,5%

68,4%

Poço ou nascente (na propriedade)

48,2%

28,0%

Outra forma
4,3%
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

3,6%
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A ampliação do atendimento da rede geral de água em Eldorado do Sul foi menor
(5,6%) comparada com a verificada em São Jerônimo (30,7%) e Rio Pardo (20,9%).
Entretanto, o município de Eldorado do Sul já apresentava, em 1991, 71,8% dos
moradores abastecidos pela rede geral de água (Tabela 78).
Tabela 78 – Porcentagem de moradores por tipo de abastecimento de água: Eldorado do Sul
Abastecimento de água
1991
2000
Rede geral

71,8%

77,4%

Poço ou nascente (na propriedade)

25,7%

20,1%

2,5%

2,6%

Outra forma
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

Em Minas do Leão, conforme a Tabela 79, não há dados sobre o tipo de
abastecimento de água para o ano de 1991. Porém, de acordo com os valores
registrados no ano de 2000, 95,5% dos moradores desse município já eram
abastecidos pela rede geral de água, porcentagem muito maior que as registradas em
São Jerônimo, Eldorado do Sul e Rio Pardo. Esse valor é explicado em razão da
maioria da população morar na zona urbana do município e em locais onde pode
haver contaminação da água devido à atividade de extração de carvão, principal fonte
econômica de Minas do Leão.
Tabela 79 – Porcentagem de moradores por tipo de abastecimento de água: Minas do Leão
Abastecimento de água
1991
2000
Rede geral

-

95,5%

Poço ou nascente (na propriedade)

-

4,3%

Outra forma
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

0,2%

Arroio dos Ratos, Butiá e Pantano Grande também demonstraram índices de melhoria
significativa no abastecimento de água, conforme verificado da Tabela 80 à Tabela 82.
Tabela 80 – Porcentagem de moradores por tipo de abastecimento de água: Arroio dos Ratos
Abastecimento de água
1991
2000
Rede geral

81,0%

90,5%

Poço ou nascente (na propriedade)

16,4%

8,5%

Outra forma
2,5%
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

1,0%

Tabela 81 – Porcentagem de moradores por tipo de abastecimento de água: Butiá
Abastecimento de água
1991
2000
Rede geral

89,7%

94,7%

Poço ou nascente (na propriedade)

6,2%

4,4%

4,1%

0,9%

Outra forma
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.
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Tabela 82 – Porcentagem de moradores por tipo de abastecimento de água: Pantano Grande
Abastecimento de água
1991
2000
Rede geral

60,9%

89,7%

Poço ou nascente (na propriedade)

32,5%

8,1%

6,6%

2,2%

Outra forma
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

Em relação ao tipo de instalação sanitária, em São Jerônimo, o número de moradias
sem instalação sanitária reduziu, de acordo com os últimos censos. Entretanto, os
dados percentuais de fossa séptica e fossa rudimentar ainda são altos. A fossa séptica
é encontrada em 58,4% das moradias, enquanto que a fossa rudimentar está em
20,2% delas. Sabe-se que a contaminação do solo é maior em caso de fossa
rudimentar. Na Tabela 82 e Tabela 83 são apresentadas as porcentagens de
moradores por tipo de instalação sanitária no município de São Jerônimo.
Tabela 83 – Porcentagem de moradores por tipo de instalação sanitária: São Jerônimo
Instalação sanitária
1991
2000
Rede geral de esgoto ou pluvial

0,1%

8,4%

Fossa séptica

50,1%

58,4%

Fossa rudimentar

22,8%

20,2%

Vala

3,9%

4,1%

Rio, lago ou mar

-

0,0%

Outro escoadouro

1,0%

1,1%

Não sabe o tipo de escoadouro
Não tem instalação sanitária
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

0,0%

-

22,1%

7,7%

Em Rio Pardo, os dados são semelhantes, embora tenha aumentado a utilização de
valas e outro escoadouro, conforme apresentado na Tabela 84. Esse fato pode indicar
aumento do número de moradias de baixa renda.
Tabela 84 – Porcentagem de moradores por tipo de instalação sanitária: Rio Pardo
Instalação sanitária
1991
2000
Rede geral de esgoto ou pluvial

0,2%

5,7%

Fossa séptica

40,2%

55,5%

Fossa rudimentar

50,3%

26,1%

Vala

2,7%

6,6%

Rio, lago ou mar

-

0,2%

Outro escoadouro

0,3%

2,8%

Não sabe o tipo de escoadouro

0,3%

-

6,0%

3,1%

Não tem instalação sanitária
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

Em Minas do Leão não se têm dados referentes à 1991. Entretanto, observa-se que os
indicadores do ano de 2000, listados na Tabela 85, são semelhantes aos dos demais
municípios da AII.
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Tabela 85 – Porcentagem de moradores por tipo de instalação sanitária: Minas do Leão
Instalação sanitária
1991
2000
Rede geral de esgoto ou pluvial

-

12,9%

Fossa séptica

-

58,1%

Fossa rudimentar

-

16,2%

Vala

-

3,4%

Rio, lago ou mar

-

0,2%

Outro escoadouro

-

6,3%

Não sabe o tipo de escoadouro

-

-

-

2,8%

Não tem instalação sanitária
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

Arroio dos Ratos realizou investimentos significativos em saneamento básico nos
últimos anos. Apesar disso, o percentual referente à fossa rudimentar também teve
ampliação nesse período. Em Butiá o acesso à rede geral de esgoto, de 1991 a 2000,
foi menor do que em Arroio dos Ratos. Os dados referentes a esses municípios são
apresentados na Tabela 86 e na Tabela 87.
Tabela 86 – Porcentagem de moradores por tipo de instalação sanitária: Arroio dos Ratos
Instalação sanitária
1991
2000
Rede geral de esgoto ou pluvial

0,1%

34,3%

Fossa séptica

71,9%

32,3%

Fossa rudimentar

22,0%

28,0%

Vala

0,1%

3,3%

Rio, lago ou mar

-

0,2%

Outro escoadouro

0,0%

0,2%

Não sabe o tipo de escoadouro
Não tem instalação sanitária
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

-

-

5,8%

1,7%

Tabela 87 – Porcentagem de moradores por tipo de instalação sanitária: Butiá
Instalação sanitária
1991
2000
Rede geral de esgoto ou pluvial

0,1%

10,0%

Fossa séptica

65,8%

58,7%

Fossa rudimentar

24,6%

21,6%

Vala

1,5%

3,0%

Rio, lago ou mar

-

-

Outro escoadouro

1,0%

2,6%

Não sabe o tipo de escoadouro

0,5%

-

6,5%

4,1%

Não tem instalação sanitária
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

De acordo com a Tabela 88 e a Tabela 89, Pantano Grande e Eldorado do Sul tiveram
um aumento considerável na utilização de fossas sépticas pelos moradores.
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Tabela 88 – Porcentagem de moradores por tipo de instalação sanitária: Pantano Grande
Instalação sanitária
1991
2000
Rede geral de esgoto ou pluvial

0,0%

7,6%

Fossa séptica

53,1%

64,6%

Fossa rudimentar

36,5%

20,3%

Vala

2,2%

4,5%

Rio, lago ou mar

-

0,2%

Outro escoadouro

0,4%

0,0%

Não sabe o tipo de escoadouro

0,6%

-

7,1%

2,8%

Não tem instalação sanitária
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

Tabela 89 – Porcentagem de moradores por tipo de instalação sanitária: Eldorado do Sul
Instalação sanitária
1991
2000
Rede geral de esgoto ou pluvial

35,9%

1,0%

Fossa séptica

19,7%

76,4%

Fossa rudimentar

23,6%

14,5%

Vala

17,2%

4,0%

Rio, lago ou mar

-

0,2%

Outro escoadouro

0,3%

0,2%

Não sabe o tipo de escoadouro
Não tem instalação sanitária
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

5.3.2.11.1.2

-

-

3,4%

3,6%

Área Diretamente Afetada

Os dados sobre o abastecimento de água e esgotamento sanitário foram levantados
por meio de entrevistas feitas com a população da ADA.
Em Eldorado do Sul, no distrito do Parque do Eldorado, 90% dos entrevistados são
abastecidos por água de poço artesiano (Figura 317). Somente as áreas mais
próximas à sede do município estão ligadas à rede da CORSAN.
Situação da água na residência
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Rede pública
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5%

0

Figura 317 – Utilização de água nas residências da ADA: Eldorado do Sul
Fonte: pesquisa de campo.
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Já em Pantano Grande, 80% dos moradores da área diretamente afetada são
abastecidos pela rede pública, e os outros 20%, por poços artesianos (Figura 318).

Situação da água na residência
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Figura 318 – Utilização de água nas residências da ADA: Pantano Grande – ADA
Fonte: pesquisa de campo.

Nos demais municípios com áreas urbanas na ADA (Arroio dos Ratos, Butiá e Minas
do Leão), o abastecimento de água nas residências é feito pela CORSAN.
Em Eldorado do Sul, todas as residências pesquisadas possuem instalações
sanitárias, e estão localizadas dentro das residências. Quanto ao destino dos efluentes
domésticos, 94% utilizam fossas sépticas e 6%, a rede de esgoto (Figura 319).
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Figura 319 – Destino dos efluentes domésticos na ADA: Eldorado do Sul
Fonte: pesquisa de campo.

Em Arroio dos Ratos, todas as residências pesquisadas possuem sanitários;
entretanto, destes, 25% localizam-se fora da residência (Figura 320).
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Figura 320 – Localização da instalação sanitária nas residências da ADA: Arroio dos Ratos
Fonte: pesquisa de campo.

Ainda em Arroio dos Ratos, 75% dos efluentes domésticos são lançados em fossas e
25%, na rede de esgoto (Figura 321).
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Figura 321 – Destino dos efluentes domésticos na ADA: Arroio dos Ratos
Fonte: pesquisa de campo.

Em Butiá, 96% dos entrevistados possuem instalação sanitária, enquanto 4% não
possuem (Figura 322). Em relação à localização do sanitário, todos os entrevistados
que possuem instalação sanitária afirmaram que estas se encontram localizadas no
interior da residência (Figura 323).
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Figura 322 – Instalação sanitária na ADA: Butiá
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 323 – Localização da instalação sanitária nas residências da ADA: Butiá
Fonte: pesquisa de campo.

Ainda em Butiá, 61% dos entrevistados responderam que o destino dos efluentes
domésticos é a fossa séptica, enquanto que para 36%, o destino é a rede pública de
esgoto (Figura 324).
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Figura 324 – Destino dos efluentes domésticos na ADA: Butiá
Fonte: pesquisa de campo.

Em Minas do Leão, todos os entrevistados possuem sanitários dentro de suas
residências. A utilização de fossa séptica corresponde a 34% dos entrevistados,
enquanto 66% utilizam a rede de esgoto (Figura 325).
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Figura 325 – Destino dos efluentes domésticos na ADA: Minas do Leão
Fonte: pesquisa de campo.

Em Pantano Grande, todas as residências pesquisadas possuem instalações
sanitárias, e destas, apenas 8% estão localizadas fora da residência (Figura 326).
Quanto ao destino dos efluentes domésticos, 54% das residências lançam seus
efluentes em fossas sépticas e 41%na rede de esgotos (Figura 327).
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Figura 326 – Localização da instalação sanitária nas residências da ADA: Pantano Grande
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 327 – Destino dos efluentes domésticos na ADA: Pantano Grande
Fonte: pesquisa de campo.

5.3.2.11.2 Coleta e disposição de resíduos sólidos na Área de Influência Indireta
A coleta de resíduos sólidos na AII apresentou melhora significativa entre 1991 e
2000. No caso de São Jerônimo, por exemplo, 76,1% do lixo produzido, em 2000, era
coletado pelo município, enquanto que em 1991 esse valor era de 43,7% (Tabela 90).
Tabela 90 – Destino do lixo: São Jerônimo
Tipo de destino

1991

2000

Coletado

43,7%

76,1%

Queimado (na propriedade)

25,8%

16,0%

Enterrado (na propriedade)

8,4%

2,4%

4,7%

5,3%

17,4%

0,2%

Jogado em terreno baldio
Outro destino
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.
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Em Rio Pardo (Tabela 91), também houve aumento significativo na coleta de lixo,
passando de 43,6% para 69,3%.
Tabela 91 – Destino do lixo: Rio Pardo
Tipo de destino

1991

2000

Coletado

43,6%

69,3%

Queimado (na propriedade)

34,9%

24,2%

Enterrado (na propriedade)

5,7%

3,9%

4,4%

2,2%

11,3%

0,4%

Jogado em terreno baldio
Outro destino
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

A destinação do lixo dos municípios da AII é apresentada da Tabela 92 à Tabela 96.
Tabela 92 – Destino do lixo: Eldorado do Sul
Tipo de destino

1991

2000

Coletado

67,5%

90,9%

Queimado (na propriedade)

23,2%

6,4%

Enterrado (na propriedade)

6,4%

1,3%

Jogado em terreno baldio

1,9%

1,0%

1,0%

0,4%

Outro destino
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

Tabela 93 – Destino do lixo: Arroio dos Ratos
Tipo de destino
1991

2000

Coletado

62,5%

89,3%

Queimado (na propriedade)

27,2%

8,8%

Enterrado (na propriedade)

4,3%

1,2%

Jogado em terreno baldio

3,5%

0,6%

2,4%

0,2%

Outro destino
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.
Tabela 94 – Destino do lixo: Butiá
Tipo de destino

1991

2000

Coletado

67,6%

91,7%

Queimado (na propriedade)

22,9%

5,7%

Enterrado (na propriedade)

3,3%

1,1%

Jogado em terreno baldio

4,2%

0,7%

1,9%

0,8%

1991

2000

Outro destino
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.
Tabela 95 – Destino do lixo: Minas do Leão
Tipo de destino
Coletado

-

91,5%

Queimado (na propriedade)

-

3,7%

Enterrado (na propriedade)

-

2,8%

Jogado em terreno baldio

-

1,9%

-

0,1%

Outro destino
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.
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Tabela 96 – Destino do lixo: Pantano Grande
Tipo de destino

1991

2000

Coletado

68,0%

84,0%

Queimado (na propriedade)

21,8%

12,2%

Enterrado (na propriedade)

4,2 %

1,7%

Jogado

4,9%

1,8%

1,1%

0,2%

Outro destino
Fonte: IBGE, Censos Demográficos.

5.3.2.11.3 Modos de transporte na Área Diretamente Afetada
Na ADA, 50% dos moradores se deslocam a pé para o trabalho e 40%, de ônibus. Em
razão disso, é importante enfatizar a necessidade de sinalização e passagem para
pedestres, de modo a tornar mais segura a circulação de pessoas nos locais próximos
à BR-290.
Em Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, Butiá e Minas do Leão, o automóvel próprio é o
meio de transporte mais utilizado entre as famílias entrevistadas (Figura 328 à Figura
331). Em Pantano Grande, 41% dos entrevistados da ADA locomovem-se a pé e 21%,
de ônibus (Figura 332).

Figura 328 – Modo de transporte utilizado na ADA: Eldorado do Sul
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 329 – Modo de transporte utilizado na ADA: Arroio dos Ratos
Fonte: pesquisa de campo.

Figura 330 – Modo de transporte utilizado na ADA: Butiá
Fonte: pesquisa de campo.

Figura 331 – Modo de transporte utilizado na ADA: Minas do Leão
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 332 – Modo de transporte utilizado na ADA: Pantano Grande
Fonte: pesquisa de campo.

A maioria da população na Área Diretamente Afetada (ADA) percorre até 2 km para
chegar ao trabalho, com exceção de Butiá (Figura 333) e Pantano Grande (Figura
334). Em Butiá, 47% dos trabalhadores percorrem mais de 5 km para chegar ao
trabalho e em Pantano Grande, 55% percorrem menos de 1 km.

Figura 333 – Distância percorrida para chegar ao local de trabalho: ADA, Butiá
Fonte: pesquisa de campo.

348

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 - km 228,0
Volume II

Figura 334 – Distância percorrida para chegar ao local de trabalho: ADA, Pantano Grande
Fonte: pesquisa de campo.

5.3.2.12 Principais associações e cooperativas na AII
Na Quadro 33 são apresentadas as associações de classe, cooperativas e sindicatos
de maior importância na AII.
Quadro 33 – Associações de Classe, cooperativas e sindicatos na AII
ARROIO DOS RATOS
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARROIO DOS RATOS
Rua Argemiro Leite Araújo, 234
Centro - Arroio dos Ratos - RS
Tel: (51) 3656-2160
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Rua Manoel Lange 26 - Centro
Arroio Dos Ratos - RS
Telefone: (51) 3656-3700
APROME - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MELANCIA.
Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
COMAGRAR - CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE ARROIO
DOS RATOS.
Prefeitura Municipal de Arroio dos Ratos
SINDICATO RURAL DE ARROIO DOS RATOS
Avenida João Pereira Da Silva 465 - Centro
Arroio Dos Ratos - RS
Telefone: (51) 3656-1789
SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE ARROIO DOS RATOS
Rua José Lopes Tassoni, 47
Central - Arroio dos Ratos - RS - CEP: 96740-000
Telefone: (51) 3656-2191
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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARROIO DOS RATOS
Avenida Getúlio Vargas, 231
Centro - Arroio dos Ratos - RS - CEP: 96740-000
Telefone: (51) 3656-2013
BUTIÁ
COTRIBA
AVENIDA PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA
365 – Centro – Butiá - RS
Telefone: (51) 3652-5047
CDL - CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS
Avenida Jose Feliciano Carrinho 155 S 7 - Centro
Butiá - RS
Telefone: (51) 3652-1355
APAE DE BUTIÁ
Rua Honório Luiz FranciscoButiá, 96750000
(0xx)51 3652-1181
EMATER - ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURALAvenida Júlio Castilhos, 241Butiá, 96750000
Telefone: 51 3652-1218
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BUTIÁ
Rua Faustina Lopes 255 S 6 - Centro
Butiá - RS
Telefone: (51) 3652-1666
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRAS E LENHAS
Rua Antonio Desimon 56 - Cidade Baixa
Butiá - RS
Telefone: (51) 3652-5191
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
Avenida Jose Feliciano Carrinho 169 - Centro
Butiá – RS
Telefone: (51) 3652-1533
SINDICATO FLORESTA
Rua Comércio 28 - Centro
Butiá - RS
Telefone: (51) 3652-5275
SINDICATO RURAL DE BUTIÁ
Estrada Alfredo Raguse - Custodio
Butiá - RS
Telefone: (51) 3652-1258
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ELDORADO DO SUL
COOPERATIVA REGIONAL AGRÍCOLA MISTA SULIN
Rodovia Br-116 10 - Centro
Eldorado Do Sul - RS
Telefone: (51) 3481-3244
ACVT
Avenida Getulio Vargas 1001 - Medianeira
Eldorado Do Sul - RS
Telefone: (51) 3499-2047
APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Rua 8 De Junho 861 - Centro
Eldorado Do Sul - RS
Telefone: (51) 3481-6898
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CULTURAL E RECREATIVA CORTE REAL
Rua Antonio Mariante 94 - Medianeira
Eldorado Do Sul - RS
Telefone: (51) 3499-2125
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AMIGOS DA VILA SCHMIT
Rua 8 De Junho 198 - Centro
Eldorado Do Sul - RS
Telefone: (51) 3499-2210
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENFICIENTE DE PALMEIRAS
Avenida Getúlio Vargas, 525
Medianeira - Eldorado Do Sul - RS - Cep: 92990-000
Telefone: (51) 3481-4769
ASCAR – ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL.
Avenida Mário Ribeiro, 143 lj 10
Centro - Eldorado do Sul - RS - CEP: 92990-000
Telefone: (51) 3499-1845
DMAS-ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA TRANSPORTADORA DM S/A
Rod BR-290, s/n km 108
Eldorado do Sul - RS - CEP: 92990-000
Telefone: (51) 3499-1209
MINAS DO LEÃO
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Rua João Francisco Oliveira, 154
Centro - Minas do Leão - RS - CEP: 96755-000
Telefone: (51) 3694-1266
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SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MINAS DO LEÃO
Rua João Francisco Oliveira, 154
Centro - Minas do Leão - RS - CEP: 96755-000
Tel: (51) 3694-1266
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO DO RIO GRANDE
DO SUL
Av Getúlio Vargas, 1848
Centro - Minas do Leão - RS - CEP: 96755-000
Tel: (51) 3694-1066
SINDICATO DOS MINEIROS
Avenida Getulio Vargas 1848 - Centro
Minas Do Leão - RS
Telefone : (51) 3694-1066
PANTANO GRANDE
COTRIBA COOPERATIVA AGRÍCOLA0
Rodovia RS-471 - Centro
Pantano Grande - RS
Telefone : (51) 3734-1291
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA GENERAL OSÓRIO
Rua Machado Assis, 1571
Centro - Pantano Grande - RS - CEP: 96690-000
Tel: (51) 3734-1137
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CODISTAL LTDA
Rod BR 471, s/n km 6
Zona Rural - Pantano Grande - RS - CEP: 96470-000
Tel: (51) 3734-1402
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA
Rod BR-290, s/n km 217
Centro - Pantano Grande - RS - CEP: 96690-000
PABX: (51) 3734-1177
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE PANTANO GRANDE
Rua Papa João XXIII, 267 sl 2 an 2
Centro - Pantano Grande - RS - CEP: 96690-000
Tel: (51) 3734-1219
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CULTURAL REGIONAL
Rua Otavino Lino Souza, 39
Pantano Grande - RS - CEP: 96690-000
Tel: (51) 3734-2435
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
Rua Alberto Germano Raabe 191 - Centro
Pantano Grande - RS
Telefone : (51) 3734-1161
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SINDICATO RURAL DE PANTANO GRANDE
Rua Talles Colombo 137 S 1 - Centro
Pantano Grande - RS
Telefone : (51) 3734-1372
RIO PARDO
COOTRIBA - COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO
Estrada BR-471 km 21 - Boa Vista
Rio Pardo - RS
Telefone : (51) 3731-1678
OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Rua Moinhos De Vento 60 - Centro
Rio Pardo - RS
Telefone: (51) 3731-1451
APAE DE RIO PARDO
Rua General Auto, 574
CEP 96640-000 - Rio Pardo - RS
AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
Av Bom Fim, s/n
Vila Nossa Senhora - Rio Pardo - RS - CEP: 96640-000
Tel: (51) 3731-1357
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE RIO PARDO
Rua Andrade Neves, 431
Rio Pardo - RS - CEP: 96640-000
Tel: (51) 3731-1380
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO MOBILIÁRIO
Rua Dilson Celeste Da Rosa 140 - Fortaleza
Rio Pardo - RS
Telefone: (51) 3731-2204
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE RIO PARDO
Rua São João 125 - Centro
Rio Pardo - RS
Telefone: (51) 3731-2454
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Rua General Osorio 875 S 301 - Centro
Rio Pardo - RS
Telefone: (51) 3731-1774
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE RIO PARDO
Rua Avati 134 - Vl Guerino
Rio Pardo - RS
Telefone: (51) 3731-3557
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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE RIO PARDO
Rua Rodolfo Moreira Souza 49 - Centro
Rio Pardo - RS
Telefone: (51) 3731-1633
SINDICATO DO COMÉRCIO DE RIO PARDO
Pc Protásio Alves, 140
Rio Pardo - RS - CEP: 96640-000
Tel: (51) 3731-5702
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS EM RIO PARDO
Rua Gal Osório, 875 ap 402
Rio Pardo - RS - CEP: 96640-000
Tel: (51) 3731-3525
SÃO JERÔNIMO
COOPERATIVA CRÉDITO RURAL CACHOEIRENSE LTDA.
Rua Ramiro Barcelos 437 - Centro
São Jerônimo - RS
Telefone: (51) 3651-1395
UNIMED JACUÍ - SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Rua Rio Branco, 1122
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Tel: (51) 3651-4525
ASCAR - ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL
Rua Coronel Soares De Carvalho 161 - Centro
São Jerônimo - RS
Telefone: (51) 3651-1069
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA
Rua Marcilio Dias 315 - Centro
São Jerônimo - RS
Telefone: (51) 3651-2491
AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL
Rua Ramiro Barcelos, 1137
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Tel: (51) 3651-1768
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE SÃO JERÔNIMO
Rua Pe Pinto, 38
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Tel: (51) 3651-2092
24 BPM BM
Rua Rio Branco, 712
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Tel: (51) 3651-2206
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ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE SÃO JERÔNIMO
Rua Pe Pinto, 38
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Tel: (51) 3651-2092
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA CIA ESTADUAL ENERGIA ELÉTRICA
Rua Marcílio Dias, 315
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Tel: (51) 3651-2491
ASCAR – ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL.
Rua Cel Soares Carvalho, 161
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Tel: (51) 3651-1069
CDL – CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE SÃO JERÔNIMO
Rua Otávio Ferreira Silva, 22
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Tel: (51) 3651-1366
CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RS
Rua Ramiro Barcelos, 77 sl 22
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Tel: (51) 3651-2566
OAB – ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Rua Barão do Rio Branco, 1115
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Tel: (51) 3651-2043
SENERGISUL
RUA BARRETO LEITE 291 - CENTRO
São Jerônimo - RS
Telefone: (51) 3651-1481
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS SÃO JERÔNIMO
Rua Coronel Soares De Carvalho 722 - Centro
Sao Jerônimo - RS
Telefone: (51) 3651-1304
SINDICATO RURAL DE SÃO JERÔNIMO
Rua Nicácio Machado 15 - Centro
São Jerônimo - RS
Telefone: (51) 3651-1402
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE
Rua Cel Soares Carvalho, 479
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Telefone: (51) 3651-1681
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SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SÃO JERÔNIMO
Rua Cel Soares Carvalho, 722
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
Telefone: (51) 3651-1304
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADO – RS
Rua Barreto Leite, 291
Centro - São Jerônimo - RS - CEP: 96700-000
PABX: (51) 3651-1481

5.3.3 ESTRUTURA PRODUTIVA E DE SERVIÇOS
Os municípios de Rio Pardo e São Jerônimo têm o uso do solo predominantemente
ligado à agropecuária. A indústria, o setor de serviços e o comércio são atividades que
integram a cadeia produtiva da agropecuária. Na atividade industrial, predominam o
beneficiamento de produtos agrícolas e pecuários (carne, massas, cereais, biscoitos,
salgadinhos), metalurgia, vestuário, esquadrias de ferro, móveis, utensílios de aço e
esquadrias de madeira. Na agricultura, destacam-se o arroz, fumo, soja, milho,
mandioca e hortigranjeiros. Na atividade pecuária, predominam o bovino de corte,
gado leiteiro, ovinos e peixe.
Em Eldorado do Sul, destaca-se a orizicultura, juntamente com a pecuária e gado de
corte. No setor industrial, a empresa Oderich de alimentos e enlatados é uma das mais
importantes do município. Esta iniciou suas operações em 2004, e já conta com a sua
3ª fábrica.
A Figura 335 apresenta o gráfico comparativo do número de estabelecimentos
relativos a cada atividade econômica desenvolvida nos municípios da AII.
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Figura 335 – Número de estabelecimentos para cada tipo de atividade econômica
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No gráfico da Figura 336, verifica-se que em Rio Pardo a agropecuária representa
76% do número de estabelecimentos, enquanto o comércio, os serviços e a indústria
representam juntos 24%.
Em São Jerônimo também há predomínio da agropecuária, seguido pelo comércio,
que também é expressivo, conforme verificado na Figura 337.

Figura 336 – Atividades econômicas em Rio Pardo
Fonte: IBGE.

Figura 337 – Atividades econômicas em São Jerônimo
Fonte: IBGE.

Em Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, Butiá, Minas do Leão e Pantano Grande
(Figura 338 à Figura 342), o setor agropecuário representa de 24% a 36% da
economia desses municípios. O setor industrial apresenta valores mais expressivos do
que Rio Pardo e São Jerônimo, variando de 8% a 19%. O comércio tem maior
destaque, com números variando entre 41% e 57%.
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Figura 338 – Atividades econômicas em Eldorado do Sul
Fonte: IBGE.

Figura 339 – Atividades econômicas em Arroio dos Ratos
Fonte: IBGE.

Figura 340 – Atividades econômicas em Butiá
Fonte: IBGE.
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Figura 341 – Atividades econômicas em Minas do Leão
Fonte: IBGE.

Figura 342 – Atividades econômicas em Pantano Grande
Fonte: IBGE.

O gráfico da Figura 343 mostra que, na atividade agrícola, São Jerônimo apresenta a
maior porcentagem de trabalhadores rurais com laço de parentesco com o proprietário
da terra: 90%. Em Rio Pardo esse valor é de 78%. Em Butiá, Eldorado do Sul,
Pantano Grande e Arroio dos Ratos, a porcentagem de trabalhadores rurais com grau
de parentesco com o proprietário corresponde a 76%, 70%, 69% e 88%,
respectivamente. O município de Minas do Leão demonstra a maior profissionalização
na agricultura, com 48% dos trabalhadores com grau de parentesco. É também o
município com menor número de pessoas ocupadas na atividade agrícola (Figura
344).
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Figura 343 – População economicamente ativa: percentual de pessoal ocupado na atividade
agrícola com e sem grau de parentesco com o produtor: AII
Fonte: IBGE.

Figura 344 – Pessoal ocupado na atividade agrícola com e sem grau de parentesco com o
produtor: AII
Fonte: IBGE.

5.3.3.1 População economicamente ativa
A população economicamente ativa (PEA) leva em consideração as pessoas
ocupadas ou que estejam procurando emprego. Deve-se ressaltar que a variação da
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população economicamente ativa segue duas tendências básicas. A primeira, em nível
mundial, da estrutura do capitalismo, e a segunda, de situações conjunturais, com
enfoque na microrregião. Nesse sentido, problemas nos mercados mundiais trazem,
por efeito da mundialização da economia, reflexos para o pequeno produtor, assim
como a cadeia produtiva poderá ter conjuntura diferenciada e oferecer mais ou menos
vagas de trabalho.
A população ocupada no Rio Grande do Sul, em 1991, era de pouco menos de quatro
milhões de pessoas, representando 96,6% da PEA, segundo a FEE (2008). Xavier
(2005) comenta que em 2000 o número de ocupados era de 4,5 milhões de pessoas
no Rio Grande do Sul, representando 87,8% da PEA. O setor terciário era o maior
empregador de mão de obra, tanto em 1991 quanto em 2000, com 48,4% e 54,5% da
PEA, respectivamente. O setor secundário, com 25,2% em 1991 e 24,4% em 2000,
aparecia na segunda posição, seguido pelo setor primário, que respondia por 23,7%
em 1991 e 20,1% em 2000.
Rio Pardo e São Jerônimo têm maior ocupação da população economicamente ativa
em setores ligados à agropecuária, situação diferente do que ocorre no estado.
A população economicamente ativa do COREDE Vale do Rio Pardo, de acordo com a
FEE, apresentou, em 2000, taxa de ocupação - população ocupada dividida pela
população total em idade ativa (acima de 10 anos) - superior à de 1991. A taxa de
desocupação – população não ocupada da PEA dividida pela população total em
idade ativa - também cresceu de 1,6%, em 1991, para 6,2%, em 2000 (Figura 345).
População economicamente ativa: taxa de ocupação e
desocupação do COREDE Vale do Rio Pardo
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Figura 345 – População economicamente ativa (%): taxa de ocupação e desocupação do COREDE
Vale do Rio Pardo
Fonte: FEE.

A população economicamente ativa do COREDE Centro Sul, de acordo com a FEE,
apresentou, em 2000, taxa de ocupação superior em relação a 1991. A taxa de
desocupação também cresceu (Figura 346).
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População economicamente ativa: taxa de ocupação e
desocupação do COREDE Centro Sul
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Figura 346 – População economicamente ativa (%): taxa de ocupação e desocupação do COREDE
Centro-Sul
Fonte: FEE.

Nas entrevistas realizadas com a população residente na ADA, os setores que mais
empregam são os de serviços e o comércio. Em Arroio dos Ratos, Butiá e Pantano
Grande, trabalham na indústria, respectivamente, 20%, 8% e 10% da população
economicamente ativa da ADA.
A economia da região da ADA será influenciada pelo aumento do fluxo de veículos na
rodovia, já que as atividades comerciais ali desenvolvidas têm como uma de suas
metas atender à demanda dos viajantes que por ali passam.
Em Eldorado do Sul, o comércio é responsável por empregar 50% dos membros das
famílias entrevistadas, enquanto que 28% trabalham no setor de serviços e 22% na
agricultura. No setor de serviços, destacam-se as atividades que caracterizam as
áreas mais urbanas, como serviços de contabilidade, táxis, entre outros (Figura 347).

Figura 347 – Atividade econômica dos residentes na ADA – Eldorado do Sul
Fonte: pesquisa de campo.

Em Arroio dos Ratos, o comércio ocupa 60% dos entrevistados, em suas diversas
lojas, restaurantes e hotéis, que atendem à demanda advinda da rodovia. A atividade
industrial e os serviços são responsáveis, cada um, por 20% dos trabalhadores
entrevistados (Figura 348).
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Figura 348 – Atividade econômica dos residentes na ADA – Arroio dos Ratos
Fonte: pesquisa de campo.

Em Butiá e Pantano Grande, destaca-se o setor de serviços, onde trabalham 60% e
54% dos entrevistados, respectivamente (Figura 349 e Figura 350). O comércio ocupa
19% de trabalhadores da ADA de Butiá e 18% de Pantano Grande. Esse setor
também aproveita a movimentação da rodovia para comercializar produtos típicos da
região, como roupas gaúchas, alimentos, entre outros.

Figura 349 – Atividade econômica dos residentes na ADA – Butiá
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 350 – Atividade econômica dos residentes na ADA – Pantano Grande
Fonte: pesquisa de campo.

Em Minas do Leão, todos os entrevistados afirmaram trabalhar no setor de serviços,
como borracharias, oficinas mecânicas, transportadoras, empresas de pedágio, entre
outros (Figura 351).

Figura 351 – Atividade econômica dos residentes na ADA – Minas do Leão
Fonte: pesquisa de campo.

Em Eldorado do Sul, dentre as famílias entrevistadas, 38% possuem 1 pessoa
trabalhando, 24% possuem 2 pessoas e 38% possuem 3 trabalhadores (Figura 352).
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Figura 352 – Quantidade de pessoas na família que exercem atividade remunerada em Eldorado do
Sul – ADA
Fonte: pesquisa de campo.

Em Arroio dos Ratos, 75% dos núcleos familiares entrevistados possuem 3 pessoas
exercendo atividade remunerada (Figura 353). Em Minas do Leão, esta porcentagem é
bem diferente, pois 57% das famílias têm apenas 1 pessoa trabalhando (Figura 354).
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Figura 353 – Quantidade de pessoas que exercem atividade remunerada em Arroio dos Ratos –
ADA
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 354 – Quantidade de pessoas na família que exercem atividade remunerada em Minas do
Leão – ADA
Fonte: pesquisa de campo

Em Butiá, 74% das famílias entrevistadas têm até 2 pessoas exercendo atividades
remuneradas (Figura 355). Em Pantano Grande, 38% das famílias possuem apenas 1
pessoa trabalhando, outros 38% possuem 3 pessoas e 24% possuem 2 pessoas
trabalhando (Figura 356).
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Figura 355 – Quantidade de pessoas na família que exercem atividade remunerada em Butiá – ADA
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 356 – Quantidade de pessoas na família que exercem atividade remunerada em Pantano
Grande – ADA
Fonte: pesquisa de campo.

Quando questionados se algum membro da família saiu em busca de trabalho em
outro município, 75% dos entrevistados de Arroio dos Ratos afirmaram que nenhum
membro da família saiu à procura de emprego em outro lugar. Esse dado é de 57%
em Minas do Leão, 59% em Pantano Grande e 54% em Butiá. Já em Eldorado do Sul,
ao contrário desses municípios, a maioria (64%) dos entrevistados tem membro da
família que saiu da cidade em busca de emprego em outro município. Esses dados
são apresentados da Figura 357 à Figura 361.
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Figura 357 – Busca de emprego em outro município – Arroio dos Ratos – ADA
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 358 – Busca de emprego em outro município – Minas do Leão – ADA
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 359 – Busca de emprego em outro município – Pantano Grande – ADA
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 360 – Busca de emprego em outro município – Butiá – ADA
Fonte: pesquisa de campo.
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Figura 361 – Busca de emprego em outro município – Eldorado do Sul – ADA
Fonte: pesquisa de campo.

5.3.3.2 Os vetores do crescimento regional na Área de Influência Direta
Segundo economistas da atualidade, o termo crescimento está relacionado ao
aumento das atividades econômicas numa região, enquanto desenvolvimento está
relacionado ao aumento da qualidade de vida da população. Na maioria das vezes,
este desenvolvimento é impulsionado pelo aumento da renda que, por sua vez,
impulsiona os demais indicadores socioeconômicos.
Destaca-se em Rio Pardo, a Rede de Distribuição Alimentícia Zaffalon, empresa que
distribui produtos da Isabella (massas e biscoitos), Riclan (balas e doces), Garoto e
Nestlé (chocolates). O acesso mais rápido por via terrestre aos mercados do
MERCOSUL pela BR-290 é, de fato, um forte fator de incentivo à instalação das
indústrias.
A indústria Bilu Alimentos Ltda., produtora de biscoitos e salgadinhos, está se
transferindo de Brusque (SC) para Rio Pardo, provavelmente pela atração do mercado
do Cone Sul.
Em São Jerônimo, está instalada a indústria farmacêutica Multilab, única a fabricar
comprimidos no estado. Possui 8 farmacêuticos e está há 15 anos no mercado. Utiliza
tecnologias para compressão, nos medicamentos em forma de comprimidos, e a
leitofluidização, tecnologia de secagem de sólidos e produção de granulados. Segundo
pesquisadores, a tecnologia utilizada na Multilab é avançada e compete com as
melhores tecnologias do mercado.
Em Arroio dos Ratos, as indústrias estão concentradas em atividades como
metalurgia, madeireira e baterias. Em Butiá e Minas do Leão, além da extração do
carvão, há a silvicultura. Já em Pantano Grande, a presença da Aracruz Celulose
incentiva a produção de madeira.
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Todos esses empreendimentos podem ser considerados como vetores do crescimento
regional que, associados à melhoria do sistema de transporte, poderão impulsionar a
economia local.
A duplicação da BR-290 trará melhorias no fluxo de veículos e cargas. Com 726 km de
extensão, vai do litoral norte do estado, em sentido oeste, até o município de
Uruguaiana, na divisa com a Argentina. Cabe destacar que, na cidade de Uruguaiana,
está situado um dos maiores portos secos da América Latina.
Portanto, esta rodovia estabelece, juntamente com os demais modais logísticos, a
integração com o MERCOSUL. E juntamente com a duplicação do complexo
rodoviário da BR-101, entre São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Osório, e da BR-116
entre Porto Alegre e Jaguarão, garantirá a primeira conexão por terra entre estes
mercados.
Sabe-se que a BR-290 é responsável pela ligação rodoviária do Brasil com o Chile e a
Argentina, por onde, diariamente, circulam produtos e serviços desses países. Por
isso, o fluxo de caminhões de carga é intenso. A duplicação deste segmento irá
reduzir os custos com transportes, gerando maior competitividade produtiva no
MERCOSUL e, por meio da BR-471 até o Porto do Rio Grande, trará melhorias
significativas na logística latino-americana.
Nos municípios da área do empreendimento, começa um movimento, ainda incipiente,
de empresas, principalmente ligadas à distribuição e logística, para se instalarem no
local. É muito provável que este fato seja reflexo da intensificação do comércio na
América Latina e das obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), proposto
pelo Governo Federal, principalmente, a partir do anúncio do Ministério dos
Transportes, que elegeu esta rodovia como uma das integradoras do mercado latinoamericano.
Entretanto, apesar das possibilidades de crescimento, é preciso buscar a equidade
social, melhorando as escolas e o tempo médio de escolaridade das crianças, pois
percebe-se a falta de escolas técnicas e de cursos profissionalizantes, capazes de
gerar emprego e renda.

5.4

POTENCIALIDADES DE OCUPAÇÃO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

A Área de Influência Direta está inserida no Centro Sul do Rio Grande do Sul,
caracterizado por um clima temperado, com solos férteis e intensa atividade
agropecuária. Destacam-se ali a silvicultura, a produção de arroz, melancia, fumo e
criação de gado de corte. Na atividade extrativa, destaca-se o carvão mineral e o
calcário. Na produção industrial, evidencia-se o setor farmacêutico, de alimentos, de
beneficiamento de madeiras e as empresas transportadoras e de distribuição.
As potencialidades de ocupação da AID são inúmeras. Com a duplicação, haverá a
intensificação do comércio com o MERCOSUL, já que ela permitirá maior circulação
370

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 - km 228,0
Volume II

de veículos, o que aumentará a necessidade de serviços ligados ao transporte. Além
disso, empresas interessadas em comercializar produtos e serviços com os países
vizinhos poderão investir em instalações mais próximas desses mercados.
Problemas socioeconômicos, como baixos índices de escolaridade e tratamento de
esgoto, por exemplo, podem ser amenizados a partir do desenvolvimento de
programas sociais de incentivo ao cooperativismo, criando novos postos de trabalho e
aumentando a renda da população.
Outra potencialidade que pode ser explorada é o turismo rural, em que o agricultor é
treinado para receber pequeno grupo de hóspedes que irão conviver com as
atividades da fazenda por pequeno período. A melhoria dos acessos às áreas rurais
pode beneficiar este tipo de oferta, como mostram experiências bem sucedidas em
várias partes do país, como por exemplo, Santa Rosa de Lima, em Santa Catarina.

5.4.1.1 Avaliação da duplicação da rodovia pela população residente na Área
Diretamente Afetada
A população da ADA, quando questionada sobre a duplicação da BR-290, considerou
o empreendimento muito importante para a região. Para 95% das pessoas
entrevistadas a duplicação é importante para a comunidade (Figura 362).

Figura 362 – Importância da Duplicação para a Comunidade da ADA
Fonte: pesquisa de campo.

Os principais fatores indicados pelos entrevistados como positivos para a duplicação
da rodovia (Figura 363) foram:

•

possibilidade de redução no número de acidentes, para 60% dos
entrevistados;

•

melhoria no fluxo de veículos, para 20% dos entrevistados;

•

travessia de pedestres, para 10% dos entrevistados;

•

melhoria da sinalização, para os outros 10%.
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Figura 363 – Aspectos positivos apontados pela comunidade
Fonte: pesquisa de campo.

Quanto ao questionamento sobre as desvantagens da duplicação, a distância até os
acessos para os retornos foi apontada por 33% dos entrevistados, e as
desapropriações, por outros 67% (Figura 364).

Figura 364 – Aspectos negativos apontados pela comunidade
Fonte: pesquisa de campo.

5.4.2 USO E OCUPAÇÃO TERRITORIAL

5.4.2.1 Evolução da ocupação humana na região
O uso do solo e a ocupação territorial são reflexos do sítio no qual a cidade se
originou. O valor do solo se desatualiza muito mais rápido do que a mudança do sítio
urbano. Assim, o transporte é imprescindível para qualquer valor e tendência de
desenvolvimento das atividades tipicamente urbanas, como o comércio e indústria
(George, 1983).
A ocupação do território gaúcho ocorreu em várias etapas. As reduções jesuíticas,
fundadas a partir de 1626, foram os primeiros núcleos estáveis no espaço rio372
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grandense. Por volta de 1640, os jesuítas abandonaram a área e passaram para a
outra margem do rio Uruguai. Cerca de 40 anos depois, começaram a retornar
organizando a estrutura comunitária dos Sete Povos das Missões. Estes se tornaram
centros econômicos importantes, dedicando-se à produção de erva-mate, à extração
de couro e às atividades criatórias (SEPLAG, 2008).
A Coroa Portuguesa, em meados do século XVIII, para garantir a posse de terras mais
ao Sul, preparou a instalação de acampamentos militares e a construção de fortes e
presídios, bem como a distribuição de sesmarias a pessoas de prestígio e/ou militares
(SEPLAG, 2008).
O século XIX marcou o desenvolvimento do Rio Grande do Sul com uma pecuária
voltada à produção de charque, ciclo responsável pela prosperidade do sul e de suas
cidades.
Dessa forma, a evolução histórica do Rio Grande do Sul tem relação direta com a
forma como essa província se integrou à economia colonial. O comércio foi intenso
entre o sul e as regiões produtoras de café e mais tarde de ouro. O Rio Grande do Sul
fornecia carne, produtos têxteis e farinha de mandioca, se articulando à economia
nacional (Furtado, 2002).
Os fluxos migratórios tiveram início com os açorianos, que vieram a partir de 1752,
fixando-se em Rio Grande, Mostardas, São José do Norte, Taquari, Santo Amaro
(próximo a Rio Pardo), Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, Cachoeira do Sul e
Conceição do Arroio (Osório). Na chegada desse grupo, houve a distribuição de
pedaços de terra para desenvolver atividades agrícolas, principalmente a produção de
trigo para, dessa forma, abastecer a Colônia. Esta ocupação originou "pequenas
propriedades rurais", e também criou a base para o surgimento de inúmeros núcleos
urbanos nesses locais. No entanto, essa primeira leva também tinha o caráter militar,
contra índios e prováveis invasores espanhóis (SEPLAG, 2008).
No século XIX, o Rio Grande do Sul foi influenciado pela imigração de outros grupos
europeus, inicialmente alemães (1824) e, posteriormente, italianos (1875), localizados
principalmente na região nordeste do estado. Esta segunda leva de imigração foi
impulsionada pela primeira crise do capitalismo europeu. Neste período, houve o
transplante de pequenos produtores de várias áreas produtivas, desde ferreiros a
artesãos têxteis.
A maioria deles se instalou no norte do Rio Grande do Sul, porque as terras ao sul
pertenciam a grandes pecuaristas. Ao final do século XIX, esta região (norte do Rio
Grande do Sul) tornou-se mais dinâmica, embora a pecuária continuasse sendo um
forte setor econômico e político. A diversificação industrial e a crescente urbanização
do eixo Porto Alegre - Caxias do Sul tornaram esta região diferente da área de
agricultura diversificada do norte do Rio Grande do Sul, tornando-a mais atrativa aos
empreendedores (SEPLAG, 2008).
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Portanto, o norte do estado foi povoado basicamente pela expansão das áreas
coloniais alemãs e italianas e pela chegada de novos grupos étnicos. Segundo o Atlas
Econômico do Rio Grande do Sul, a produção diversificada das pequenas
propriedades criou uma distribuição de renda menos concentrada, resultando numa
rede urbana formada por pequenos núcleos próximos entre si (SEPLAG, 2008).
Ainda segundo o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, a ocupação do território
rio-grandense explica, em parte, as diferenças de distribuição da população no estado.
“No sul ela está predominantemente nas cidades de porte médio, refletindo a atividade
extensiva das grandes propriedades que criaram espaços rarefeitos. Nas regiões de
pequena propriedade, em especial no norte do estado, o parcelamento da terra gerou
uma estrutura político-administrativa mais pulverizada”. Dessa forma, a história da
ocupação colonial do estado auxilia na compreensão da distribuição fundiária e das
histórias dos municípios, descritas, sucintamente, a seguir.

Rio Pardo. Juntamente com Rio Grande, Porto Alegre e Santo Antônio da Patrulha, foi
um dos primeiros municípios do estado do Rio Grande do Sul. A ocupação começou a
ser regularizada a partir de 1750. Agregando-se aos militares e suas famílias, os
açorianos começaram a chegar a Rio Pardo em 1754, trazidos por Gomes Freire de
Andrade, para ocupar as terras das Missões. Nesta época também foram distribuídas
sesmarias a muitos militares da fortaleza, como forma de povoar e ocupar as terras.
Em 8 de maio de 1769, foi criada a Freguesia de Nossa Senhora do Rosário de Rio
Pardo, a quarta do Rio Grande do Sul, em função do progresso da região, gerado pelo
surgimento de grandes estâncias de gado e de desenvolvimento da indústria pastoril.

São Jerônimo. Este município é originário de Triunfo, que, por sua vez, separou-se de
Viamão, em 9 de janeiro de 1747, com nome de Freguesia do Senhor Bom Jesus de
Triunfo. No dia 24 de novembro de 1847, pela Lei nº 90, foi criada a Capela Curada de
São Jerônimo. São Jerônimo é elevado à categoria de freguesia no dia 22 de
novembro de 1851, pela Lei nº 221, e, na data de 3 de dezembro de 1860, é elevado à
categoria de Vila, pela Lei nº 476. A eleição do 1º Conselho Municipal aconteceu no
dia 7 de setembro de 1861, com um total de 11 membros. A data de aniversário de
São Jerônimo é 30 de setembro, pois foi neste dia, em 1861, que foi instalado,
oficialmente, o novo município. No dia 20 de agosto de 1892, assume o primeiro
intendente municipal, Antônio Cândido Coutinho (SETUR, 2008).
Pantano Grande. Tem a sua história ligada ao desmembramento de uma fazenda de
Rio Pardo em 1917. A orizicultura gerou, no então distrito, a construção de engenhos e
a intensificação do comércio local. Além disso, os trabalhadores rurais, em períodos
de entresafra, procuravam trabalhar na extração de calcário e caulim.
A construção da BR-290, na década de 1950, promoveu o chamado “milagre
pantanense”, quando houve intensa prosperidade econômica. Foram construídas
escolas, igrejas e rede de abastecimento de água. A arrecadação chegou a 30% do
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total arrecadado de Rio Pardo, que em 1987, após plebiscito, conseguiu a
emancipação político-administrativa da sede.

Eldorado do Sul. No século XVIII, pertenceu a um estancieiro e, a partir de 1930,
passou a servir de balneário para Porto Alegre e de porto para os barcos que se
dirigiam à capital. Por volta de 1960, a área foi ocupada por colonizadores alemães,
chamada, então, de Balneário Sans Souci. Neste período, já com lotes menores, a
proximidade da capital e a construção da BR-116 e da BR-290, acarretaram em
incremento da economia local. Após anos de reivindicações, em 1985 começaram os
trabalhos oficiais de emancipação da cidade, que buscavam a melhoria das condições
e o desenvolvimento urbano para os bairros de Medianeira, Itaí, Bom Retiro, Sans
Souci, Picada e Guaíba Contry Club. Após anos de mobilização, o trabalho de
conquista da emancipação foi recompensado com o desmembramento dessas áreas
do município de Guaíba: em 8 de junho de 1988 é criado o município de Eldorado do
Sul.
Butiá e Minas do Leão. Têm histórias semelhantes, modificadas pela descoberta do
carvão, pois até 1960 eram territórios de São Jerônimo. A partir desse ano, Butiá se
emancipou da sede e Minas do Leão passou a ser distrito do novo município até sua
emancipação, anos mais tarde.
Arroio dos Ratos. Segundo dados da Prefeitura, a história do município está ligada à
exploração do carvão. A partir da descoberta do mineral, em 1853, a cidade iniciou um
importante ciclo econômico, permanecendo, durante décadas, como o principal pólo
da indústria carbonífera brasileira. Quando da desativação das minas, buscaram-se
alternativas de crescimento por meio do setor agropecuário, do comércio e da
indústria.
O nome curioso do município está ligado ao arroio que banha a cidade de um extremo
a outro. Ao longo deste, pode ter havido grande quantidade de uma espécie de
roedores, originando o nome do arroio e da cidade.

5.4.2.2 Estrutura fundiária do Rio Grande do Sul e da Área de Influência Indireta
O Rio Grande do Sul, especialmente a região dos pampas gaúchos, é marcado pelas
estâncias e áreas para a pecuária extensiva. Diferente do sul, o norte do Rio Grande
do Sul teve seu território marcado pela presença de pequenos produtores que
colonizaram e transformaram esta região numa das maiores produtoras agrícola do
estado.
Segundo o inciso II, do artigo 4º do Estatuto da Terra (Lei 4.504/64), propriedade
familiar é o imóvel rural que, direta e pessoalmente, é explorado pelo agricultor e sua
família, garantindo-lhe a subsistência e o progresso social e econômico, com área
máxima fixada para cada região e tipo de exploração, cujo trabalho necessita,
eventualmente, da ajuda de terceiros.

375

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 - km 228,0
Volume II

Por minifúndio, entende-se todo imóvel inferior ao módulo fiscal, com produção
predominante de exploração regional. Os latifúndios por dimensão são as grandes
propriedades (superiores a 600 vezes o módulo fiscal), e são nessas propriedades que
se realizam os agronegócios. Os latifúndios por exploração seguem a base de
tamanho do latifúndio por dimensão, mas a sua utilização está relacionada com a
especulação imobiliária. Por fim, a empresa rural, que é por dimensão inferior ao
latifúndio (área de 1 a 600 módulos fiscais), geralmente produz matérias-primas para
atender às agroindústrias.
Nesse sentido, o Brasil possui mais de 70% das propriedades rurais com menos de
100 ha, menos de 10% tem entre 100 ha e 1000 ha, e menos de 1% tem mais de
10.000 ha. Nos últimos anos, as propriedades com mais de 10.000 ha passaram de
0,7% para 1% (IBGE, 1995).
A estrutura fundiária do Rio Grande do Sul, segundo o Atlas Socioeconômico do Rio
Grande do Sul (SEPLAG, 2008), se diferencia de acordo com a região, alternando
predomínio de grandes e médias propriedades, com médias e pequenas unidades de
produção.
Do total dos estabelecimentos do estado:

•

as propriedades com menos de 50 ha representam 85,71% do número total
de estabelecimentos, ocupando 24,36% da área utilizada pela agropecuária;

•

as propriedades entre 50 ha e 500 ha representam 12,46% do número total
de estabelecimentos, ocupando 33,98% do total da área;

•

as

propriedades

com

mais

de

500

ha

representam

1,83%

dos

estabelecimentos, ocupando 41,66% da área rural.
Deve-se ressaltar que o limite entre minifúndio e latifúndio varia de acordo com a
região e, normalmente, nas regiões da Campanha e da Fronteira Oeste, onde os solos
são mais frágeis, necessita-se de áreas maiores para obter viabilidade na produção
(SEPLAG, 2008).
Na área analisada, Rio Pardo possui o maior número de estabelecimentos
agropecuários, entretanto, a média de hectares por empreendimento é maior em
Minas do Leão (576 ha), Pantano Grande (206 ha) e Butiá (116 ha), demonstrando,
dessa forma, o predomínio de grandes propriedades. Em Rio Pardo, São Jerônimo,
Arroio dos Ratos e Eldorado do Sul, a média é de menos de 100 ha por
estabelecimento. Esses dados são apresentados na Tabela 97.
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Tabela 97 – Uso do solo na AII: estabelecimentos agropecuários
Área ocupada total Nº de estabelecimentos
Área média dos
Município
(ha)
agropecuários
estabelecimentos (ha)
Eldorado do Sul

23.340

377

62

Arroio dos Ratos
São Jerônimo

19.955

249

80

49.177

1.442

34

Butiá

42.792

368

116

Minas do Leão

36.328

63

577

Rio Pardo

277.506

3.601

77

Pantano Grande

49.058

237

207

Total

498.156

6.337
Fonte: IBGE, 1995.
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5.4.2.3 Uso e ocupação do solo nas Áreas de Influência Direta e Indireta
No Mapa 18 – Uso e ocupação do solo das Áreas de Influência Direta e Indireta –
Apêndice I - apresenta-se o uso e ocupação do solo nas Áreas de Influência Direta e
Indireta.

5.4.2.4 Uso rural do solo
Em Eldorado do Sul, as lavouras temporárias compreendem principalmente a cultura
de arroz, enquanto que nas lavouras permanentes destaca-se o cultivo de laranja. A
pecuária caracteriza-se pela criação de galináceos, ovinos e gado de corte. Destacase também a silvicultura devido à força da indústria de celulose na região. Conforme
apresentado na Figura 365, as lavouras temporárias representam 37% do uso do solo
rural do município; as pastagens naturais, 43%; as lavouras permanentes, 2%, e as
matas e florestas (incluindo a silvicultura), 18%.

Figura 365 – Uso do solo rural: Eldorado do Sul
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

Arroio dos Ratos tem 56% da área rural ocupada por pastagens naturais, com
predomínio de gado de corte, e 21% ocupada por matas e florestas, conforme
apresentado na Figura 366. As lavouras temporárias, que ocupam uma área
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expressiva com relação a outros municípios da AII, têm, na produção da melancia, a
sua principal atividade. Inclusive com uma festa anual, promovida pela Prefeitura, que
pretende tornar a cidade a capital nacional da melancia.

Figura 366 – Uso do solo rural: Arroio dos Ratos
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

São Jerônimo é um município com forte atividade agrícola. Apresenta 25% de uso do
solo por lavouras temporárias utilizadas principalmente na cultura de arroz, fumo,
melancia e soja. Em relação à cultura permanente, merece destaque apenas a de
laranja. A criação de gado para corte predomina nas pastagens naturais, que
respondem por 47% da utilização do solo rural. Já as matas e florestas, inclusive a
silvicultura, utilizam 17% do solo rural, conforme a Figura 367.

Figura 367 – Uso do solo rural: São Jerônimo
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

Em Butiá, conforme representado na Figura 368, as pastagens naturais ocupam 62%,
com criação de gado para corte e produção de leite, criação de galináceos e produção
de mel. Merecem destaque, também, as matas e florestas, com 23% do uso do solo,
produzindo tora de madeira para a indústria de celulose. As lavouras permanentes,
embora representem baixo uso e ocupação do solo, destacam-se com a produção de
frutas, dentre elas: pêssegos, uvas, laranjas e figo.
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Figura 368 – Uso do solo rural: Butiá
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

Em Minas do Leão, o uso do solo rural é caracterizado principalmente por pastagens
naturais, com 64%. As matas e florestas ocupam 7%, e as lavouras temporárias, 29%,
conforme mostrado no gráfico da Figura 369. Nas lavouras temporárias predominam o
cultivo de melancia, arroz, trigo e soja.

Figura 369 – Uso do solo rural: Minas do Leão
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

Em Rio Pardo, de acordo com a Figura 370, as culturas temporárias, predominando
arroz, fumo, milho e mandioca, são responsáveis por 39% da utilização do solo rural;
as pastagens naturais, com destaque para a criação de gado de corte, representam
52%; as matas e florestas representam 7% e as lavouras permanentes, 2%, com
destaque para a produção de hortifrutigranjeiros.
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Figura 370 – Uso do solo rural: Rio Pardo
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

Em Pantano Grande, conforme apresentado na Figura 371, predominam as pastagens
naturais, com 45% de utilização do solo rural. As lavouras temporárias, que
apresentam um índice significativo de 30%, destacam-se pela produção de grãos.
Matas e florestas, incluindo a silvicultura (eucaliptos e pinus), representam 11% do uso
rural do solo.

Figura 371 – Uso do solo rural: Pantano Grande
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

Com relação ao uso rural do solo, verificou-se que os municípios de Rio Pardo, São
Jerônimo, Pantano Grande e Eldorado do Sul apresentam a atividade rural como base
de sua economia. Com base nos dados estatísticos do IBGE (2001), constatou-se que,
embora, na região predomine a agropecuária, o índice médio de urbanização na
região é superior a 70%, à exceção de Rio Pardo, que é de 69%.
5.4.2.4.1 Uso rural do solo na Área de Influência Direta
O uso do rural do solo na área de entorno da rodovia é caracterizado pela presença de
silvicultura, criação de gado de corte, e em alguns trechos, a orizicultura.
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Figura 372 – Margens da BR-290 no km 154, em Arroio dos Ratos: fazendas de silvicultura
(eucalipto) e criação de gado

Figura 373 – Margens da BR-290 no km 154, em Arroio dos Ratos: silvicultura
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Figura 374 – Margens da BR-290 no km 185, em Minas do Leão: fazendas de silvicultura e criação
de gado

Figura 375 – Margens da BR-290 no km 185, em Minas do Leão: silvicultura
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Figura 376 – Margens da BR-290 no km 185, em Minas do Leão

Figura 377 – Margens da BR-290 no km 194, em Rio Pardo: fazendas de criação de gado e búfalo
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Figura 378 – Margens da BR-290 em Eldorado do Sul: orizicultura

5.4.2.5 Áreas de exploração mineral
Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM – nos municípios da
AII do empreendimento existem registros de autorização de pesquisa, requerimento de
pesquisa, licenciamento, requerimento de licenciamento, concessão de lavra e
requerimento de lavra. Esses registros são referentes aos seguintes minérios: água
mineral, areia, argila, basalto, cascalho e carvão.
Verifica-se, a partir da Figura 379, que as maiores áreas correspondem a autorizações
de pesquisa, principalmente nos municípios de São Jerônimo, Butiá, Minas do Leão e
Rio Pardo. Em Minas do Leão há a maior concentração de concessões de lavras,
relacionada principalmente à extração de carvão mineral.
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Rio Pardo

Eldorado do Sul
Pantano
Grande

Minas do Leão

Arroio dos Ratos

Butiá

São Jerônimo

Figura 379 – Títulos minerários na região da AII
Fonte: adaptado de http://sigmine.dnpm.gov.br.
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5.4.2.6 Intercepção de zonas urbanas ou comunidades
Dentre os 115,7 km que receberão as melhorias, 21,2 km são trechos urbanos,
distribuídos ao longo de cinco núcleos: Eldorado do Sul (ver articulações 34, 35 e 36 –
Apêndice II – Mapeamento da vegetação por fotointerpretação integrada ao uso do
solo), Arroio dos Ratos (ver articulações 43, 44 e 45 – Apêndice II), Butiá (ver
articulações 68, 69 e 70 – Apêndice II), Minas do Leão (ver articulação 77 – Apêndice
II) e Pantano Grande (ver articulações 111, 112, 113, 114 e 115 – Apêndice II). Ao
longo da diretriz da rodovia desenvolveram-se aglomerações urbanas às margens da
rodovia ou ligadas a ela por meio de acessos, gerando grande circulação de veículos,
pedestres e ciclistas, com deslocamentos transversais e longitudinais ao nível do fluxo
principal, interferindo assim na segurança da via.
Nos municípios de Eldorado do Sul e Arroio dos Ratos, as periferias dos núcleos
centrais são atravessadas pela rodovia. Em Butiá, Minas do Leão e Pantano Grande, a
rodovia atravessa áreas mais centrais dos núcleos urbanos (ver Mapa 16 –
Localização das Áreas Urbanas da Área de Influência Indireta – Apêndice I).
5.4.3 REASSENTAMENTO E DESAPROPRIAÇÃO
Na Tabela 98 está apresentada a lista preliminar dos deslocamentos que precisarão
ser realizados.
Tabela 98 – Levantamento preliminar de residências e empreendimentos a serem deslocados,
localizados 70 m à direita da BR-290
Lote
km
Residências
Empreendimentos
01

112,3 – 143,0

6

5

02

143,0 – 172,0

6

6

03

172,0 – 199,5

7

4

04
199,5 – 228,0
13
14
Fonte: Etel (Lote 01), Magna (Lote 02), Ecoplan (Lote 03), SD Engenharia (Lote 04)

5.4.4 CARACTERIZAÇÃO DO ACAMPAMENTO SEM TERRA
Não são encontradas comunidades tradicionais, indígenas ou quilombolas ao longo do
segmento a sofrer intervenções. Há, entretanto, um acampamento do MST –
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – próximo a faixa de domínio e que
ocupa a área não edificante da rodovia e que merece ser caracterizado (Figura 380).
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Figura 380 - Trevo entre a BR-290 e RS-401 (sentido Charqueadas) – km 130,6, onde encontra-se o
acampamento do MST 1º de abril

5.4.4.1 Dados preliminares do acampamento 1° de abril e do MST
Este trabalho é uma pesquisa etnográfica de cunho socioantropológico e cultural sobre
o acampamento sem terra 1º de Abril, localizado às margens da BR-290, km 130+600,
trevo com a RS-401, no município de Eldorado do Sul (RS).
O acampamento 1º de abril está instalado próximo à faixa de domínio da BR-290,
dentro da área não edificante da rodovia (Figura 381 e Figura 382), e segue em
direção à RS-401, sentido Charqueadas, dentro da faixa de domínio desta rodovia
estadual (Figura 383).

Figura 381 – Vista do acampamento 1º de abril a partir da BR-290
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Figura 382 – Vista panorâmica do acampamento 1º de abril

Figura 383 – Vista do acampamento 1º de abril na RS-401.

As famílias acampadas, em número mutável de 180 pessoas, compõem um subgrupo
sociocultural ligado à dinâmica específica do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra - MST, que atualmente se efetiva em todo o território nacional como
movimento de implantação da reforma agrária por vias legais.
O MST, segundo João Pedro Stédile, um dos articuladores, surgiu da união de vários
movimentos populares de luta pela terra, os quais promoveram ocupações de terra
nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso
do Sul, na primeira metade da década de 80. Oficialmente, o MST foi fundado em
janeiro de 1984, na cidade de Cascavel, no Paraná, por ocasião do I Encontro
Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, com 80 representantes
de 13 estados.
As famílias do acampamento 1º de Abril se preparam para um assentamento definitivo
já proposto pelos órgãos públicos. No entanto, pretendem manter esse local
estratégico como espaço de formação, educação e preparação para que as pessoas
possam assumir a vivência numa terra definitiva de assentamento.
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5.4.4.2 Conceitos de cultura, subgrupo sociocultural e método etnográfico
Neste trabalho, conceitua-se a comunidade dos acampados como um subgrupo social
com características de cultura própria. Por sua vez, o conceito de cultura nesta
pesquisa tem a conotação clássica, descrita por Tylor, já em 1871, como “o conjunto
complexo, a totalidade de conhecimentos, crenças, artes, leis, moral, costumes e
qualquer capacidade e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma
sociedade”. Referendada no censo feito por Klukhohon-Kroeber (1972), entre cerca de
300 definições, reconhecem que “a cultura entendida como ‘totalidade compreensiva’
de toda a vida do grupo social, é algo que ‘atualmente é aceita com universalidade’”.
Outro esclarecimento é quanto ao método no qual se utilizou a sociologia/antropologia
unindo-as no método etnográfico, dada a necessidade contextual, de acordo com
Laplantine (1995). Há necessidade de volta a campo para o registro sociométrico
detalhado das famílias, embora a itinerância constitutiva do grupo represente é razão
suficiente para dificultar a coleta de dados dos habitantes do acampamento “1º de
Abril”. O que se observa com frequência, e nesta pesquisa parece atualíssimo, é o fato
de se manter certas culturas e sociedades no âmbito do anonimato e da invisibilidade.
Esse quadro já foi observado por estudiosos das diversidades identitárias como LéviStrauss (1970) que observam a existência de uma espécie de divórcio entre
sociologia/antropologia e história.

5.4.4.3 Dados gerais do acampamento do MST 1º de Abril, BR-290, km 130,6,
Eldorado do Sul
5.4.4.3.1 Aspectos fontais da história dos sem terra
5.4.4.3.1.1 História do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST): contexto de
nascimento e de identidade
Stédile (1997), explica deste modo a gênese histórica do MST e do nome “Sem Terra”:
Fizemos a ocupação da Granja Macali e da Granja Brilhante, com as famílias
originárias do conflito com os índios. Por causa, talvez, da experiência do MASTER –
do Brizola e do PTB – autodenominado Movimento dos Agricultores Sem Terra, a
imprensa local logo proclamou:
“os sem terra voltaram, os sem terra voltaram...". Aí pegou. Foi a
imprensa que deu o nome de movimento sem terra. Não foram os
próprios agricultores. Essas duas ocupações foram as que acabaram
dando origem ao MST, em 7 de setembro de 1979. Em três ou quatro
meses os agricultores foram assentados e foi uma baita vitória.

Segundo Cândido (1998), o MST se destaca de todos os movimentos anteriores de
luta pela terra por ser o primeiro movimento que identifica o governo federal como seu
principal adversário e não os grandes proprietários de terras. De fato, esta gênese
apontada acima por Stédile toma vulto bem antes, em 1961, quando João Goulart, o
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Jango, com uma visão progressista, cria o Estatuto da Terra como a primeira Lei de
Reforma Agrária no Brasil. Esse Estatuto jamais foi implantado.
No contexto dos anos da ditadura, paradoxalmente, são organizadas as primeiras
ocupações de terra sob a influência da ala progressista da Igreja Católica através da
Comissão Pastoral da Terra (CPT), em 1975. Stédile (1997) explica esta influência:
Sempre tivemos vinculações com a Comissão Pastoral da Terra
(CPT) e com outros setores progressistas das chamadas igrejas
cristãs históricas. A CPT teve um papel importante na fundação do
movimento e foi ela que fez o primeiro trabalho de conscientização
dos camponeses. De certa forma, o MST é filhote da CPT (...). No
início, em 1975, a CPT tinha uma participação mais ativa nas
ocupações de terra, porque os lavradores não tinham ainda suas
organizações. A partir de 1984, surgiram outros movimentos também
resultantes desse trabalho. A CPT refluiu para o seu trabalho mais
específico de pastoral.

5.4.4.3.1.2 Perfil da organização do MST
Segundo Zander Navarro (2008), a “organização dos sem terra” engloba o conjunto de
seu corpo dirigente principal e seus militantes intermediários, diretamente ligados à
organização, como seus funcionários e a ampla base social das “famílias sem terra”.
Entre estas, incluem-se os pequenos produtores agrícolas empobrecidos, proprietários
ou não (neste caso, meeiros, pequenos arrendatários, parceiros e posseiros),
detentores de diminutas parcelas de terra, insuficientes para a sua reprodução social.
Juntam-se, além disso, às milhares de famílias rurais pobres, migrantes, à procura de
ocupação e renda e, também, parte dos assalariados rurais que são atraídos para as
fileiras do MST, como é o caso dos moradores do acampamento 1º de Abril, de
Eldorado do Sul (RS), sujeitos deste relatório (Figura 384).

Figura 384 – Representante da organização do acampamento 1º de abril em sua moradia

O desafio principal destas comunidades é exatamente aquele derivado da própria
razão de sua existência, isto é, tentar pressionar socialmente para alterar um padrão
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de propriedade da terra historicamente consolidado, onde o controle deste recurso
ainda se mantiver nas mãos de uma minoria de proprietários.
5.4.4.3.1.3 Público-foco: “os mais pobres entre os pobres do campo”
Na verdade, os congressos do MST têm mantido como sua base social de militância o
“lumpesinato”; uma comunidade constituída pelos “lúmpen”, ou seja, os grupos
formados pelo homem tornado trapo, o excluído, o não-cidadão, conforme define Karl
Marx quando fala do “lúmpen do proletariado”, referindo-se àqueles que estão à
margem do sistema (Ferreira, 1981). O MST opta pelo subgrupo sociocultural dos
“mais pobres entre os pobres do campo”. São pessoas provindas daqueles setores
sociais mais frágeis do meio rural e tornadas ninguém, sem dignidade e sem ethos
(que em sociologia quer dizer um valor de identidade social). Este é o perfil encontrado
nas famílias do acampamento sem terra à margem da BR-290.
Outra característica observada na leitura histórica do MST e que é também evidente
no acampamento “1º de Abril”, é que esses subgrupos sociais fazem ocupação
episódica, não têm moradia definida, nem acesso à escolaridade e, quase sempre,
são vítimas fáceis de manipulações políticas de toda ordem. Na linguagem do próprio
MST, eles são acolhidos em situação emergencial de acampamento, no qual se
obrigam à entre-ajuda e reafirmação de suas potencialidades. A realidade do
acampamento os obriga a rejeitar as negações sobre si mesmos, tanto como
indivíduos quanto como família e grupo. Parecem negar a “ninguendade”, como afirma
Ribeiro (2006), e que os estereotipa de geração em geração.
5.4.4.3.1.4 Construção pedagógica
Como no MST a luta seria feita por famílias inteiras, uma série de outras lutas sociais
combinadas foram desenvolvidas. No próprio trabalho cotidiano repara-se a
simultaneidade dos aspectos culturais da produção, educação, saúde, artes e direitos
humanos. Esses aspectos se ampliam à medida que se aprofunda o próprio processo
de humanização de seus participantes, que se reconhecem cada vez mais como
sujeitos com direitos a uma humanidade plena e a um movimento social como
princípio educativo.
Este modo educativo, de uma postura pedagógica paciente, é muitas vezes
desconhecido e silenciado pela mídia e por outros poderes. Segundo Caldar (2001):
A referência do sem terra vem sendo construída porque esta luta social e
humanamente justa está sendo feita de um modo que é capaz de colocar em cena
novos, e para alguns, inusitados sujeitos, ao mesmo tempo em que os apresenta
encarnando valores humanos e ideais libertários.

391

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 – km 228,0
Volume II

Este fato leva a afirmar que é possível, em lutas sociais, produzir e reproduzir um
movimento sociocultural que provoque a reflexão da sociedade sobre si mesma. Por
isso, as ações de seus sujeitos acabam tendo um sentido histórico e uma influência
política que extrapola o seu conteúdo específico, os interesses sociais imediatos e a
consciência política que produziu não somente as ações, mas seus próprios sujeitos.
Neste contexto complexo, no entanto, parece valer a ressalva de Martins (2000)
quando lembra da necessidade da paciência histórica na construção deste sujeito,
para não condenar sua subjetividade, mesmo cheio de vontade solidária:
O silêncio dos pobres não vem apenas da clausura cultural em que
vivem. Vem também da usurpação da palavra, do querer e do esperar
por parte daqueles que, ao pretenderem generosamente ser
solidários, acabam impondo-lhes um novo e mais grave silêncio, o da
fala postiça e inautêntica, anômica.

5.4.4.4 Acampamento 1º de Abril: realidade física e socioeconômica
5.4.4.4.1 Ambiência ecológica, moradia e demografia
Na faixa não edificante da BR-290 onde o acampamento se encontra, há um estágio
mínimo de regeneração ambiental, sendo caracterizado por touceiras de capim e
predominância de chão batido, podendo-se atribuir esse fato à quantidade de famílias
aglomeradas no local, favorecendo o pisoteamento da terra.
Na propriedade do entorno, que interage com o acampamento, a situação também é
de degradação ambiental. Não existe mais floresta nativa e sim um reflorestamento de
eucalipto, no qual já foi cortada grande quantidade de árvores, restando tocos e
pastagem rasteira. A Figura 385 ilustra a situação ambiental do acampamento.
Devido à escassez de área florestal, no acampamento e no entorno, o ambiente é
inapropriado para os animais silvestres. Nota-se também o cultivo de plantas
medicinais, espalhadas por todo o acampamento, ao redor das casas.

Figura 385 – Caracterização ambiental do acampamento “1º de Abril”

O acampamento 1º de Abril, localizado na BR-290, km 130+600, em Eldorado do Sul,
é caracterizado por uma população flutuante, em média 180 pessoas e cerca de 70
famílias, cuja oscilação depende da estratégia pedagógica implantada pelo próprio
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MST. Observa-se que mais de uma família divide a mesma moradia, já que o número
de barracos não é suficiente para todas as famílias. Segundo Paulo, que é um dos
organizadores do acampamento, a área do acampamento possui uma dimensão de
50x200 metros e não possui fonte de energia elétrica.
Dulcimar. (...) Faz 6 anos que nós estamos aqui. É importante nós
ficarmos aqui. Hoje nós estamos com 70 famílias, mas está vindo
mais gente pra cá, com família, com crianças, mulheres, e nós não
temos mais espaço.

De acordo com Paulo, todas as casas são feitas de lona doada por outros
assentamentos (Figura 386), que ajudam a organizar e dar condições de
funcionamento a novos acampamentos, enquanto os “companheiros ainda não foram
assentados”

Figura 386 – Acampamento “1º de Abril”: moradia dos sem terra

A relação dos moradores do acampamento 1º de abril com os proprietários vizinhos é
harmoniosa. A água que o acampamento usa pra tomar banho e lavar roupa é do
açude vizinho.
Dulcimar. Ah! A nossa relação aqui é até boa. A gente conhece várias
pessoas como ele citou agora. Pessoas que plantam arroz aqui. Até...
daí, eles vêm aqui buscar o nosso povo pra trabalhar com eles. O
pessoal do mato. Tem o mato que eles cortam aqui. O pessoal da...
do fumo aqui em cima. Então pra nós aqui tá tranquilo, né? O pessoal
vem aí, daí senta e conversa, fazem que nem nós tamo fazendo aqui
assim com vocês. Uma conversa tranquila. A relação que nós temos
com o povo aqui na volta é bem tranquilo.

A população dos acampamentos sem terra é expandida gradualmente através da
intervenção que o pessoal mais antigo do movimento faz nas vilas mais próximas, ao
chamar as pessoas que passam dificuldade ou moram na rua para participarem do
movimento.
Dulcimar. (...) Tem um pessoal que se desloca daqui e vai pras vilas
chamando as pessoas e explicando os objetivos do movimento, daí a
gente dá lona e comida e então as pessoas chegam com as famílias
(...).
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A manutenção do ambiente de cooperação interna obedece à dinâmica do encontro,
da reunião, como condição de convivência entre tantas diferenças. A unidade parece
ser garantida pela união da diversidade.
Dulcimar. Aqui pra nós manter o nosso povo unido, nós fizemos
reuniões pra gente ver como está o andamento do nosso
acampamento. (...) Aqui dentro. Como que estão as barracas, se elas
tão bem feitinhas, se realmente precisa lona. Essas coisas. Aí a gente
discute tudo nessas nossas reuniões. Todo dia tem essas reuniões.
Tem alimento também, que aí tem a entrega. O pessoal tem que
reunir, pra ver as pessoas que tem, pra fazer a distribuição certa pra
cada um.

5.4.4.4.2 Atividades produtivas e remuneradas
Dulcimar. Estamos começando outra horta, porque as pessoas em
sua maioria estão encantadas com a terra; tem muitas pessoas que
chegam da cidade no acampamento, que não tem noção do que fazer
com a terra e elas querem saber como é o manejo agrícola, a época,
a técnica, essas coisas. A horta serve também para mostrar às
pessoas que não estamos parados, de braços cruzados esperando
ganhar a terra, que é nossa luta.

O acampamento possui atividades intrínsecas, onde todos têm uma obrigação a
cumprir. As atividades coletivas relacionadas à infraestrutura básica ou qualquer outro
tipo de frente de trabalho que se faz necessário, é decidido em conjunto cabendo a
todos do acampamento a execução das atividades.
Um dos fatores que contribuem para a ausência de uma agricultura sustentável e de
subsistência é o tamanho irregular do acampamento. A agricultura é voltada para a
complementação alimentar, plantio de alguns remédios e para o ensino de técnicas
agrícolas aos moradores que vieram da cidade e nunca tiveram contato com a terra.
Um dos objetivos do acampamento é a produção de produtos orgânicos.
Dulcimar. Até daí nós queremos produzir um alimento que não tenha
química na verdade, né? Um orgânico. Um alimento também que nós
vendamos pro povo de fora, né?

As atividades remuneradas, em geral, são nas frentes de trabalho fora do
acampamento. As pessoas que saem do acampamento são organizadas pelos NB’s
(núcleos de base) do acampamento que dividem e separam as atividades
remuneradas entre todos, para que não haja uma predileção do serviço para uma
pessoa apenas.
Paulo. Aí nós discutimos nas NB’s. Nós podemos desviar até 10 nas
NB’s, pra não faltar guarda, tarefa de acampamento. Aí vão uns e
precisam ficar 10 dias. Tem um pessoal que trabalha até 10 dias. Aí
se o pessoal concordar, é consenso de todos, vai aqueles 10 e
retorna aqueles 10 e vai mais 10. Sempre rotativo pra não ficar uns
que não tem nada – ó, só fulano que trabalha, só cicrano que... então
é rotativo pra não ter briga...
Entrevistador. O que é NB?
Paulo. NB é núcleo de base. São 3 NB’s que nós temos aqui. Aí cada
NB libera tantos por cento de pessoal das NB’s, que não prejudique
nas tarefas do acampamento. Aí é só liberar cada NB, se é consenso
deles liberar...
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As atividades remuneradas são relacionadas com a população circundante, em geral
são atividades agrícolas desqualificadas e itinerantes, e também serviço de pedreiro.
O resultado financeiro desta relação de trabalho segue a ordem de uma economia de
reciprocidade e de solidariedade. Esta ideologia econômica está presente nos serviços
como de segurança, por exemplo, e no financeiro, como se pode ver neste
testemunho etnográfico:
Paulo. Tem uns que trabalham no mato ali durante o dia. Eles pagam.
Então se ganhar R$ 10,00 eles pagam R$ 2,00 pro acampamento; já
que se faltar alguma coisa, a gente vai lá e compra. Aquele dinheiro
já encaixa. Aí tem um pessoal responsável pela finança.

Há também a solidariedade de outros assentamentos denotando o mesmo sistema
econômico. Estes sempre contratam pessoas dos acampamentos para irem trabalhar
quando ganham verba para alguma atividade.
Paulo. Aqui, às vezes falta comida, e quando isso acontece tem as
FTs, que são as frentes de trabalho. As pessoas que trabalham nas
frentes de trabalho pagam uma porcentagem pro acampamento. É
rotativo, feito um rodízio entre as pessoas das FTs pra não privilegiar
apenas alguns. Os outros assentamentos quando precisam de mão
de obra contratam as pessoas dos acampamentos. Também é feita
uma organização de quantas pessoas vão poder sair pra não
esvaziar demais o acampamento.

Não há plantação de frutíferas, mas as hortas são caracterizadas por culturas perenes
(Figura 387).

Figura 387 – Acampamento 1º de Abril: plantas medicinais

Paulo. Nós temos uma horta medicinal, vocês vão ver ali, nós vamos
conseguindo mudas aqui na volta, pra fazer xarope, nós temos uma
farmácia também aqui dentro do acampamento, tem um pessoal que
já é formado em faze remédio da medicina alternativa, no caso, com
ervas e chás assim. Que já é um meio de prevenir gripe, por exemplo.

Para subsistência, devido à situação fundiária, há criação de porcos e galinhas e uma
cabeça de gado (Figura 388 e Figura 389).
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Figura 388 – Galinheiro

Figura 389 – Pocilga

5.4.4.4.3 Áreas de uso e ocupação
As casas onde habitam as famílias são estruturalmente feitas de eucalipto retirado da
fazenda vizinha e cobertas por lona de plástico preta, doadas por outros
assentamentos ou pelo próprio INCRA (Figura 390). No decorrer da história, o MST foi
desenvolvendo técnicas de manejo do plástico que são repassadas às pessoas.

Figura 390 – Barraco com bandeira do MST

Dulcimar. É, são pessoas que já foram acampadas também, embaixo
da lona, que já ganharam teto, tudo. Na verdade eles são..., como eu
vou dizer, os apoiadores nossos, né? Eles apóiam.

Apesar da concentração de casas, não há presença de resíduos sólidos espalhados
pelo chão.
Dulcimar. É, o que tinha aqui era cesto de lixo. Nós botava o lixo ali
daí passava o caminhão e pegava, só que agora parou. A prefeitura
não está mais mandando, daí nós somos obrigados a separar o lixo,
né? Se der pra reciclar o lixo, a gente pega e aproveita alguma coisa.
E o resto enterra ou queima.

A única área comunitária destinada ao lazer no acampamento é o campo de futebol.
Outros tipos de lazer, bem comum, são as conversas em roda e o jogo de baralho.
Não há uma área destinada a atividade religiosa.
396

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 – km 228,0
Volume II

Dulcimar. Aqui o nosso lazer, pra se divertir é a gente sentar,
conversar um com o outro. Até daí nós tomamos um chimarrão, né?
Joga uma carta, um baralho e também o campo de futebol que nós
temos ali em cima. Até acho legal o futebol; nós temos um esporte
aqui dentro.

As patentes e chuveiros são itinerantes, não há saneamento básico. No momento, um
poço artesiano está sendo construído, pois há carência de água potável nos períodos
de seca (Figura 391 e Figura 392).

Figura 391 – Feitoria do novo poço artesiano

Figura 392 – Antigo poço artesiano não-potável

Paulo. Este poço tem uns sete metros, não deu para abaixar mais,
mas em março, na seca vamos abaixar. Ela não é uma água bem
clara, tem que ferver para tomar. O poço ainda não está completo,
falta calçar as paredes com tijolos para a água ficar limpa.
Dulcimar. Lá em cima, perto dos eucaliptos tem uma cacimba. É
aquela água lá que abastece o acampamento. Quando dá chuva,
enche o açude próximo, aí a água infiltra no solo e sai nessa
cacimba. Mas no verão, o açude seca e é essa a nossa preocupação.
É por isso que estamos fazendo um poço.

A comunidade adota algumas precauções e parece estar vigilante quanto à qualidade
do saneamento básico. A Figura 393 e a Figura 394 mostram a situação do local de
banho e patente do acampamento.
Paulo. O banheiro é só patente que é estruturada abaixo do
acampamento para que não haja contaminação. Os buracos têm em
média de um a dois metros e podem durar até quatro meses, mas se
chove muito a patente enche de água e é isolada tendo que abrir
outro buraco.
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Figura 393 – Local de banho comunitário

Figura 394 – Patente artesanal comunitária

A escola do acampamento também é feita de lona e não existe instalação elétrica. É
formada por duas salas de aproximadamente 4x5 m cada. Uma das salas é utilizada
para alojar os livros didáticos elaborados pelo próprio MST, enquanto a outra abriga
algumas carteiras e um quadro-negro (Figura 395).

Figura 395 – Sala de aula do acampamento

Dulcimar. Agora nós temos uma escola que é itinerante, efetivas
estão quinze crianças. Os professores são formados pelo movimento.
Eles têm materiais didáticos próprios onde o conteúdo é igual na
cidade, mas a pedagogia é diferente e é voltada para a terra. É
período integral.

5.4.4.5 O Papel dos acampamentos no processo de Reforma Agrária
Diversas são as opiniões em relação ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra: algumas correntes políticas e sociais o reconhecem como um movimento de
fundamental importância na luta popular pela terra no Brasil, outras o caracterizam
como um movimento que invade e desrespeita o direito constitucional de propriedade
privada e há também aqueles que vão mais além, definindo o movimento como uma
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espécie de “guerrilha” e seus membros como arruaceiros, desordeiros, desocupados,
entre outros adjetivos menos qualificados.
No entanto, apesar de não haver registro legal, trata-se de um movimento
socioterritorial reconhecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA e por organizações internacionais pró-reforma agrária, como a Via Campesina
Internacional e a Coordenadoria Latino-Americana de Organizações Camponesas.
De posse dessa legitimidade, o MST se firma como um importante ator social no
processo de reforma agrária no Brasil, atuando em 23 estados brasileiros com uma
estrutura organizacional própria, baseada em núcleos e frentes de trabalho, geridas
pelas direções regionais, estaduais e direção nacional.
Como resposta inicial do Movimento da luta pela terra, tem-se a situação de
acampamentos, dando de certa forma uma resposta imediata aos problemas dos “sem
terra”, sendo também uma forma de resistência a alguns impactos negativos do
sistema produtivo vigente, como por exemplo, a concentração de terras, riquezas e
intensos fluxos migratórios para os centros urbanos. Assim sendo, os acampamentos
se caracterizam como mecanismos de pressão, visando uma tomada de decisão mais
rápida por parte do estado.
Para os acampados, o acampamento se constitui como importante instrumento de
aprendizado social, político e técnico, visto que a partir da matriz organizacional
interna de produção e do processo de trabalho defendida pelo MST, os acampados
são introduzidos nos conceitos de associativismo, cooperativismo, solidariedade e
cidadania. Todo este processo de aprendizagem desdobra-se no assentamento, de
fato.
A formação de um acampamento se dá entorno de um grupo de famílias reunidas em
forma de célula de trabalho, a nomenclatura respeita os princípios organizativos do
MST, onde cada acampamento possui uma coordenação e, através de assembléias,
definem as competências, responsabilidades e o conjunto de regras sobre as quais o
acampamento irá funcionar. Dentro da ótica do MST, é no acampamento que ocorre a
materialização da luta pela terra, sendo assim, é entendido como uma escola de
cidadania, além de ser o espaço onde as famílias que não possuem conhecimentos de
como lidar com a terra recebem orientações quanto a técnicas de plantio, clima, entre
outras.
Na etapa do acampamento as necessidades são mais salientes e impactantes para as
famílias que aderem o Movimento, pois ali se sujeitam a uma vida de privação e estão
constantemente sob pressão, pois nessa fase ocorre o confronto direto entre os “sem
terra” e aqueles que se opõem ao modus operandis (ocupação de terras) e as
ideologias do movimento, que em muitos casos pode resultar em situações violentas.
Segundo Fernandes (1999), por meio dos acampamentos se formam as raízes dos
assentamentos e para se chegar a este ponto, o processo é violento, em todos os
sentidos, para aqueles que dele participam, pois ali se encontra a violência da fome,
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do frio, da sede, da polícia, da justiça, dos jagunços, da falta de apoio e até mesmo de
reconhecimento como movimento social. Para superar as adversidades e levar o
movimento à diante, desenvolvem-se dentro dos acampamentos algumas práticas de
lutas populares como caminhadas, ocupações de propriedades privadas, de órgãos
públicos e ocupações de faixas de domínio de rodovias.
Neste sentido, constatou-se nos levantamentos de campo que uma das finalidades do
Acampamento 1º de Abril é buscar famílias das periferias da região de forma a fazêlos aderirem ao movimento. O trabalho de captação de famílias significa a
continuidade do movimento e também do próprio acampamento.

5.4.4.6 Possibilidade de remoção do Acampamento 1º de Abril
De acordo com a caracterização realizada do Acampamento 1º de Abril e tendo como
subsídio a entrevista etnográfica com a coordenação do acampamento, constatou-se
que o mesmo não está sendo assistido pelas políticas públicas locais e regionais.
Em contato com a Sra. Maria de Lourdes da Rosa, Chefe de Gabinete da
Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
INCRA no Rio Grande do Sul, este não possui nenhum tipo de gerência em relação
aos acampamentos dos sem-terra no estado. As ações dirigidas aos acampamentos
limitam-se a cadastramento dos acampamentos, como candidatos a serem
assentados e das famílias acampadas para recebimento mensal de cestas básicas,
além de distribuição de lonas para os barracos, nos casos onde vendavais e temporais
deixaram as famílias desabrigadas.
Conforme o Departamento de Obtenção do INCRA, existem atualmente no estado 21
acampamentos cadastrados e somente cinco áreas destinadas a assentamento. A
política do INCRA para o assentamento se processa por sistema de seleção de
famílias, que inclui todos os acampamentos e todas as famílias habilitadas, segundo
os requisitos legais. Portanto, o fato de haver um acampamento em uma determinada
região e área disponível para assentamento, não significa que todas as famílias deste
acampamento sejam assentadas de uma só vez.
As intervenções do INCRA no Acampamento 1º de Abril, resumem-se, portanto, na
distribuição mensal de 60 a 80 cestas básicas, sendo que essa quantidade varia
devido à rotatividade de famílias que passam pelo acampamento, e na distribuição de
lonas para os barracos, em caso de emergência.
Quanto ao indicativo de remanejamento do Acampamento 1º de Abril, para áreas de
assentamento, o INCRA informa que no ano de 2008 foram assentadas 12 famílias na
Estância do Céu e há uma previsão de que mais 5 famílias sejam assentadas ainda
em 2009 no Assentamento Fazenda 33, ambas as áreas estão localizadas no
Município de São Gabriel situado no sudoeste riograndense.
Fora isto, não há possibilidades do INCRA intervir, visto que existe um processo de
seleção para assentamento a ser respeitado e, como se trata de um acampamento, o
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INCRA não pode determinar sua retirada ou permanência em uma área, mesmo que
provisória. A necessidade de desocupação da área deve ser tratada diretamente com
a coordenadoria do Acampamento 1º de Abril, todas as negociações devem ser
tratadas entre a coordenação do acampamento e o órgão empreendedor.

5.4.4.7 Impactos da obra de duplicação do trecho da BR-290 no Acampamento 1º
de Abril
O Acampamento 1º de Abril está localizado em sua maior parte às margens da RS401, no entanto, conforme mostrado na Figura 396 uma pequena parcela do
Acampamento está entre a faixa de domínio e a faixa non aedificandi da BR-290.
Entende-se como área não edificante, aquela que tem como finalidade proibir
quaisquer tipos de construções em faixa de reserva de 15 metros, adjacente a cada
lado da faixa de domínio de uma rodovia, seja em zonas urbanas, suburbanas, de
expansão urbana ou rural (DNER, 1996)).
Assim sendo, conclui-se que o empreendimento causará impactos no Acampamento
1º de Abril, onde, durante a execução das obras de duplicação do trecho da BR-290
poderá ocorrer desestruturação da ordem social interna do acampamento causada
pelo contato dos acampados com os trabalhadores da obra. É preciso levar em
consideração que se tratam de ambientes onde o consumo de bebidas alcoólicas
geralmente é significativo, tendo como conseqüências o aumento da violência, roubo e
prostituição. Outro fator está relacionado à saúde (emissão de ruídos e poeiras); a
segurança (movimentação de crianças acampadas e novos fluxos de pessoas
motivadas pela curiosidade) e interferências na mobilidade dos acampados.
Devido à relevância destes impactos, este estudo indica a negociação com a
coordenação do Acampamento, para a sua remoção da área não edificante da rodovia
BR-290.
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Figura 396 – Localização do acampamento 1º de Abril

5.4.5 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO
De modo a cumprir as exigências legais feitas pelos órgãos responsáveis como
IPHAN/GEPAM/IBAMA, para conceder liberação da área para duplicação de trecho da
BR-290, nos municípios de Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Butiá,
Minas do Leão, Rio Pardo e Pantano Grande, foi elaborado o relatório “Prospecção e
Diagnóstico Arqueológico Pré-histórico e Histórico na Área de Duplicação da BR-290,
nos municípios de Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Butiá, Minas do
Leão, Rio Pardo e Pantano Grande - RS”.
As normas que nortearam a elaboração desse relatório basearam-se na Lei Federal nº
3.924/61 e na Portaria IPHAN 230/02. A primeira, promulgada em 26 de julho de 1961,
dispõe sobre monumentos arqueológicos e pré-históricos; a Portaria 230/02 foi
elaborada com o intuito de disciplinar as práticas de arqueologia de contrato,
disseminadas em todo o país. Esta procura esclarecer os procedimentos para a
execução de pesquisas arqueológicas em obras que gerem impactos ambientais,
causadoras de danos irreversíveis ao patrimônio arqueológico.
Para a execução do projeto de diagnóstico arqueológico da área de implantação do
empreendimento foram utilizadas os seguintes procedimentos:
Levantamento sistemático da Área Diretamente Afetada (ADA) através de
prospecções equidistantes 50 metros entre si, orientadas no sentido norte-sul, nas
áreas consideradas propícias a ocupação humana pré-colonial;
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Levantamento assistemático da Área de Influência Direta (AID – 100 metros no
entorno da área do empreendimento) através de caminhamento, vistoria visual da
superfície e prospecções em áreas propícias;
Pesquisa bibliográfica sobre a Área de Influência Indireta (AII – municípios de
Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Butiá, Minas do Leão, Rio Pardo e
Pantano Grande) quando detectamos oito sítios arqueológicos cadastrados em alguns
desses municípios.
Através das ações realizadas em campo, não verificou-se nenhum sítio arqueológico
na ADA. O estudo completo referente à arqueologia e ao patrimônio histórico é
apresentado no Anexo II – Prospecção e Diagnóstico Arqueológico Pré-histórico e
Histórico na Área de Duplicação da BR-290, Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São
Jerônimo, Butiá, Minas do Leão, Rio Pardo e Pantano Grande - RS.

5.5

PASSIVOS AMBIENTAIS

Em termos contábeis, entende-se por passivo toda e qualquer obrigação que as
empresas venham a ter com terceiros, mesmo que não haja uma cobrança formal ou
legal. Portanto, passivos ambientais são todas e quaisquer obrigações que as
empresas têm com a natureza e a sociedade, resultando assim em investimentos em
benefício ao meio ambiente.
Ribeiro e Lisboa (2002) entendem que passivo ambiental representa obrigações que
"exigirão a entrega de ativos ou prestação de serviços em um momento futuro, em
decorrência das transações passadas ou presentes e que envolveram a empresa e o
meio ambiente".
Ribeiro e Gratão (2000) destacam que os passivos ambientais ficaram amplamente
conhecidos pela conotação mais negativa, ou seja, as empresas que o possuem
agrediram significativamente o meio ambiente e, dessa forma, pagaram vultosas
quantias a título de indenização de terceiros, de multas e para a recuperação de áreas
danificadas.
No entanto, os passivos ambientais também podem ser originários de atitudes
ambientalmente responsáveis e provoquem a execução de medidas preventivas para
evitar impactos ao meio ambiente, sendo que os consequentes efeitos econômicofinanceiros dessas medidas é que geram o passivo ambiental.
5.5.1 MEIO FÍSICO
Passivos ambientais, no caso do meio físico, consistem em áreas degradadas pela
ação antrópica em decorrência da necessidade de usos das terras para diversos fins,
gerando desconformação de terrenos comumente não recuperados e, muitas vezes,
oferecendo riscos à região.
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Em grande parte os passivos ambientais mapeados para obras de viação se
relacionam a áreas de lavra mineral e transposição de cursos hídricos, além de áreas
de descarte de materiais de construção civil (bota fora). Obras para elevação de greide
de estradas muitas vezes demandam escavações em áreas laterais à mesma,
gerando locais preferenciais para acúmulo de águas pluviais e, assim, potenciais
instabilizadores do corpo estradal vizinho.
Salienta-se, neste contexto, que, via de regra, os passivos ambientais são gerados por
intervenções diretas no meio físico através de movimentações de solos ou alterações
nos corpos hídricos, sendo que as mesmas ocasionam impactos diretos e indiretos
nos demais meios.

5.5.1.1 Caracterização dos Passivos Ambientais
Os passivos ambientais do meio físico estão situados nas margens da rodovia e
diretamente relacionados aos taludes existentes em todo o trecho estudado, as áreas
com erosão dos solos, as áreas de extração de material de empréstimo e áreas de
mineração. Além destas, ocorre ainda uma tubulação do Gasoduto da Sulgás e uma
área de descarga de asfalto.
Os taludes existentes apresentam problemas relacionados ou à falta de vegetação,
erosão, escorregamento de solos ou blocos instáveis.
As áreas de erosão de solos ocorrem principalmente entre os km 189 e 204.
As áreas de material de empréstimo identificadas ocorrem na proximidade do km 156
e foi utilizada na ampliação da terceira pista situada próxima ao local.
As áreas de mineração são decorrentes da exploração de carvão mineral em minas a
céu aberto realizadas pela COPELMI e CRM, e são de inteira responsabilidade destas
empresas.
A seguir são apresentados os passivos ambientais existentes na rodovia (Figura 397 à
Figura 415).

Figura 397 – Área de descarga de asfalto
próximo ao primeiro pedágio da rodovia

Figura 398 – Talude em regolito de rocha
granítica com desmoronamento parcial próximo
ao km 145
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Figura 399 – Assoreamento, talude sem
vegetação (km 153,7)

Figura 400 – Inclinação inadequada (km 153,7)

Figura 401 – Detalhe do afloramento do km 155
observando-se o padrão de fraturas verticais
com orientação nordeste

Figura 402 – Antiga saibreira e/ou pedreira do
lado direito da rodovia no km 156. Provável área
de empréstimo utilizada na construção
da BR-290

Figura 403 – Antiga saibreira e/ou pedreira do
lado esquerdo da rodovia no km 156

Figura 404 – Afloramento de rocha granitóide
em ambos os lados da rodovia próximo ao km
166. Corte com 4 metros de altura
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Figura 405 – Área da Copelmi, no km 168+500.
Área de exploração de carvão mineral

Figura 406 – Cava de exploração de carvão
mineral desativada existente no km 168+650

Figura 407 – Talude em rocha sedimentar da
Formação Rio Bonito, lado direito do km
178+700, em frente a área da Mina do Recreio,
com erosão na porção superior do mesmo

Figura 408 – Talude em rocha da Formação
Palermo no lado direito do km 181+200

Figura 409 – Erosão em solos que ocorre no
lado direito partir do km 189 até o km 189+700

Figura 410 – Continuação de solos com erosão
do lado direito da rodovia, km 189+300
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Figura 411 – Detalhe da foto anterior,
evidenciando bem o deslizamento de solo

Figura 412 – Erosão de solos podzólicos no
terço superior da encosta, km 189 +700

Figura 413 – Vista panorâmica de uma erosão na base de uma encosta que ocorre no lado direito
da rodovia entre os km 205 e 206, na mesma unidade de mapeamento de solo

Figura 414 – Detalhe do lado esquerdo da foto
anterior onde se observa a erosão e exposição
de blocos de rocha

Figura 415 – Talude em rocha basáltica do lado
esquerdo da rodovia na proximidade do km 206

407

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 – km 228,0
Volume II

5.5.2 MEIO BIÓTICO
Para o meio biótico, os passivos ambientais pontuais mais significativos, no caso de
obras viárias, decorrem da ocupação das Áreas de Preservação Permanentes pela
faixa de domínio.
Ressalta-se que a intensa remoção da vegetação original da região pode ser
caracterizada como passivo ambiental do meio biótico. A caracterização da flora da
região e seu estado atual foram abordados no item referente ao Diagnóstico do Meio
Biótico. No presente item serão mapeados passivos pontuais, diretamente
relacionados ao empreendimento.

5.5.2.1 Passivos mapeados
A faixa de domínio do segmento intercepta Áreas de Preservação Permanente
referentes a reservatórios artificiais e cursos d’água.
Segundo o Artigo 3º da Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002,
“constitui Área de Preservação Permanente a área com largura
mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios
artificiais, medida a partir do nível máximo normal de:
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas
urbanas consolidadas e cem metros para áreas rurais;
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de
geração de energia elétrica com até dez hectares, sem prejuízo da
compensação ambiental;
III - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não
utilizados em abastecimento público ou geração de energia elétrica,
com até vinte hectares de superfície e localizados em área rural”.

Todos os reservatórios artificiais com APP na faixa de domínio enquadram-se na
categoria disposta no Inciso III. Portanto, a largura mínima das APPs desses
reservatórios é de 15 m.
Para os cursos d’água, a resolução CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002,
dispõe, no Artigo 3º, o seguinte:
“constitui Área de Preservação Permanente a área situada:
I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção
horizontal, com largura mínima, de:
a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros de
largura;
b) cinquenta metros, para o curso d’água com dez a cinquenta metros
de largura;
c) cem metros, para o curso d’água com cinquenta a duzentos metros
de largura;
d) duzentos metros, para o curso d’água com duzentos a seiscentos
metros de largura;
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e) quinhentos metros, para o curso d’água com mais de seiscentos
metros de largura”.

Ainda sobre cursos d’água, a Lei nº 4771/65 dispõe que as florestas e demais formas
de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o
seu nível mais alto em faixa marginal são consideradas Áreas de Preservação
Permanente.
Para o Meio Biótico, considerou-se passivo ambiental os trechos de corpos d’àgua
presentes na ADA do empreendimento, os quais não apresentam suas faixas ciliares
devidamente preservadas ou até mesmo inexistentes, caracterizando um
descumprimento da legislação ambiental antes da implantação da duplicação do
trecho da rodovia em questão.
Tabela 99 – Passivos ambientais do meio biótico
COORDENADA GEOGRÁFICA
FOTO

UTM 22J 0428209 / 6669117

Tributário do arroio dos Ratos

Município: Arroio dos Ratos

UTM 22J 0415344 / 6667245

Sanga da Cascata

Município: Butiá
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COORDENADA GEOGRÁFICA

FOTO

UTM 22J 0411739 / 6666960

Sanga da Cascata

Município: Butiá

UTM 22J 0408605 / 6666675

Sanga da Cascata

Município: Butiá

UTM 22J 0399829 / 6664897

Arroio Taquara

Município: Minas do Leão

UTM 22J 0391818 / 6663220

Arroio Francisquinho

Município: Minas do Leão
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5.5.3 MEIO SOCIOECONÔMICO
De modo geral, para o meio socioeconômico, as ocupações ao longo das margens da
rodovia configuram-se como um passivo ambiental. Em certas situações há ocupações
na faixa de domínio de rodovias que devem ser desapropriadas.
Especificamente para a BR-290/RS, ressalta-se que, embora sugeridos como passivos
pelo Termo de Referência, não foram verificadas ocupações em APPs ou grandes
acúmulos de resíduos sólidos na faixa de domínio da rodovia.

5.5.3.1 Caracterização do Passivo Ambiental
5.5.3.1.1 Passivo Ambiental Meio Socioeconômico nº 01
Municípios

Tabela 100 – Passivo ambiental nº 01
Tipo de passivo

Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, Butiá, Minas do
Leão e Pantano Grande

Ocupação às margens da rodovia

Situação: ocupações ao longo das margens da rodovia (ver Apêndice II).
Consequências da geração do passivo: incrementos no tráfego local, necessidade de
sinalização, acessos e passarelas.
Risco: segurança para os usuários da rodovia e pedestres, piora nas condições gerais
de circulação.
Medidas sugeridas: ocupação ordenada das margens, implantação de acessos,
passarelas e sinalização.
5.5.3.1.2 Passivo Ambiental Meio Socioeconômico nº 02
Município
Eldorado do Sul

Tabela 101 – Passivo ambiental nº 02
Coordenadas UTM
Tipo de passivo
Acampamento MST às
margens da rodovia

Interferência com ADA
Sim

Situação: acampamento do MST na margem direita (sentido Eldorado do Sul –
Pantano Grande) da rodovia.
Consequências da geração do passivo: Ocupação da faixa de domínio pelos
integrantes do MST. Ressalta-se que a ocupação da terra por esse grupo é posterior à
implantação da rodovia.
Risco: segurança dos moradores do acampamento e transeuntes da rodovia.
Medidas sugeridas: Realocação de parte das casas do acampamento (as que estão
na faixa de domínio da rodovia).

411

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 – km 228,0
Volume II

6

ANÁLISE INTEGRADA

A BR-290 é a principal rodovia transversal pertencente à malha federal do Rio Grande
do Sul, atravessando o estado na direção leste-oeste, conforme ilustrado na Figura
416. Com 726 km de extensão, tem como extremidades o entroncamento com a BR101, no município de Osório, e a ponte internacional Uruguaiana-Paso de los Libres,
na fronteira do município de Uruguaiana com a Argentina.

Figura 416 – Localização da BR-290

Além de canalizar o tráfego de veículos de carga que executam o transporte entre
países do MERCOSUL, a BR-290 absorve o fluxo de turistas que têm como destino o
litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, principalmente no período de verão.
O ramo da rodovia que liga Porto Alegre a Osório apresenta três faixas de rolamento
para cada sentido, com cobrança de pedágio. Os primeiros 96,6 km desse ramo
constituem na única auto-estrada do Rio Grande do Sul. O restante, compreendido
entre os quilômetros 96,6 e 113,1, é comum às rodovias BR-290 e BR-116.
O outro ramo da rodovia, a oeste de Porto Alegre, apresenta pista simples, apesar do
elevado volume de tráfego, que aumenta à medida que se aproxima da capital gaúcha.
Essa situação tem gerado demandas quanto à capacidade da rodovia e à segurança
do tráfego. Sendo assim, estão previstas obras prioritárias de melhoria da capacidade
de tráfego no segmento compreendido entre os quilômetros 112,3 e 228,0 da BR-290,
412

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 – km 228,0
Volume II

localizados no segmento Eldorado do Sul-Pantano Grande. As obras incluem
restauração da pista existente e duplicação.
As definições de Área Diretamente Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e
Área de Influência Indireta (AII) adotadas variam conforme o meio a ser caracterizado,
tipo do empreendimento e localização, dentre outros. Para o segmento da BR-290 a
sofrer intervenções, as definições adotadas são as apresentadas na Tabela 102.
Tabela 102 – Áreas de Influência
ADA
AID

Meio

AII

Socioeconômico

100 m

1 km

Municípios

Arqueologia

200 m

300 m

Municípios

Físico

100 m

1 km

Microbacias
hidrográficas

Biótico

100 m

2,5 km

25 km

Observação: as distâncias foram tomadas a partir do eixo da rodovia

Os municípios nos quais o empreendimento será implantado, que compõem a AII do
meio socioeconômico e da arqueologia, são: Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São
Jerônimo, Butiá, Minas do Leão, Rio Pardo e Pantano Grande. A duplicação será
implantada do lado direito, no sentido Eldorado do Sul - Pantano Grande.
Esses municípios são caracterizados pelo desenvolvimento de atividades econômicas
voltadas principalmente para a agropecuária. Além disso, destacam-se as indústrias
de celulose e o comércio. Esses setores serão bastante beneficiados pela duplicação
da rodovia, já que esta facilitará o escoamento da produção agrícola e intensificará o
comércio da região. E o mais importante, melhorará o fluxo de veículos e,
consequentemente, a segurança dos usuários.
Em Rio Pardo destaca-se a presença de indústrias alimentícias como: a Rede de
Distribuição Alimentícia Zaffalon (massas e biscoitos), Riclan (balas e doces), Garoto e
Nestlé (chocolates). A indústria Bilu Alimentos Ltda., produtora de biscoitos e
salgadinhos, está se transferindo de Brusque (SC) para Rio Pardo, provavelmente
pela atração do mercado do Cone Sul. Em São Jerônimo, está instalada a indústria
farmacêutica Multilab, única a fabricar comprimidos no estado. Utiliza tecnologias para
compressão, nos medicamentos em forma de comprimidos, e a leitofluidização,
tecnologia de secagem de sólidos e produção de granulados. Segundo pesquisadores,
a tecnologia utilizada na Multilab é avançada e compete com as melhores tecnologias
do mercado.
Em Arroio dos Ratos, as indústrias estão concentradas em atividades como
metalurgia, madeireira e baterias. Em Butiá e Minas do Leão, além da extração do
carvão, há a silvicultura. Já em Pantano Grande, a presença da Aracruz Celulose
incentiva a produção de madeira.
Todos esses empreendimentos podem ser considerados como vetores do crescimento
regional que, associados à melhoria do sistema de transporte, poderão impulsionar a
economia local.
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A duplicação de trecho da BR-290 trará melhorias no fluxo de veículos e cargas. Com
726 km de extensão, vai do litoral norte do estado, em sentido oeste, até o município
de Uruguaiana, na divisa com a Argentina. Cabe destacar que, na cidade de
Uruguaiana, está situado um dos maiores portos secos da América Latina.
Portanto, esta rodovia estabelece, juntamente com os demais modais logísticos, a
integração com o MERCOSUL. E juntamente com a duplicação do complexo
rodoviário da BR-101, entre São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Osório, e da BR-116
entre Porto Alegre e Jaguarão, garantirá a primeira conexão por terra entre estes
mercados.
Sabe-se que a BR-290 é responsável pela ligação rodoviária do Brasil com o Chile e a
Argentina, por onde, diariamente, circulam produtos e serviços desses países. Por
isso, o fluxo de caminhões de carga é intenso. A duplicação deste segmento irá
reduzir os custos com transportes, gerando maior competitividade produtiva no
MERCOSUL e, por meio da BR-471 até o Porto do Rio Grande, trará melhorias
significativas na logística latino-americana.
Apesar da vitalidade econômica da região, os reflexos na melhoria das condições de
vida da população são ainda pouco percebidos. O saneamento básico e as condições
de saúde mostram-se precárias e a população apresenta alto índice de analfabetismo.
Dentre os 115,7 km que receberão as melhorias, 21,2 km são trechos urbanos,
distribuídos ao longo de cinco núcleos: Eldorado do Sul (Distrito Parque Eldorado),
Arroio dos Ratos, Butiá, Minas do Leão e Pantano Grande. Ao longo da diretriz da
rodovia desenvolveram-se aglomerações urbanas às margens da rodovia ou ligadas a
ela por meio de acessos, gerando grande circulação de veículos, pedestres e ciclistas,
com deslocamentos transversais e longitudinais em relação ao fluxo principal,
interferindo assim na segurança da via.
Os municípios de Butiá (Figura 417 e Figura 418), Minas do Leão (Figura 419) e
Pantano Grande (Figura 420 e Figura 421) têm seus núcleos urbanos atravessados
pela rodovia. Em Arroio dos Ratos, o traçado da rodovia atinge a periferia do núcleo
central (Figura 422 e Figura 423). Já em Eldorado do Sul, somente o Distrito Parque
Eldorado é cortado pela BR-290, não atingindo o núcleo urbano central (Figura 424).
Os agrupamentos urbanos e as interseções e acessos ao longo da rodovia
demandam, em certos pontos, a implantação de viadutos, passarelas, redutores de
velocidade e sinalização horizontal e vertical.
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Figura 417 – Margens da BR-290, km 174, em
Butiá: perímetro urbano (UTM 407397, 6666502)

Figura 418 – Margens da BR-290 em Butiá,
km 174 (UTM 404125, 6665860)

Figura 419 – Margens da BR-290, km 182, em
Minas do Leão: perímetro urbano
(UTM 399356, 6664789)

Figura 420 – Margens da BR-290 no km 214, em
Pantano Grande: perímetro urbano
(UTM 365954, 6658907)

Figura 421 – Perímetro urbano às margens da
BR-290, em Pantano Grande: necessidade de
implantação de acessos, passarela e
sinalização (UTM 367054, 6659219)

Figura 422 – Margens da BR-290, km 152,
perímetro urbano de Arroio dos Ratos: casas e
comércio (UTM 430058, 6669379)
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Figura 423 – Arroio dos Ratos: necessidade de
viaduto, passarela, acesso secundário e
sinalização (UTM 429205, 6669360)

Figura 424 – Eldorado do Sul: necessidade de
viaduto, passarela e sinalização
(UTM 436735, 6669690)

Nos municípios de São Jerônimo e Rio Pardo, a rodovia atravessa apenas áreas
rurais. Esses municípios têm suas sedes localizadas próximas ao rio Jacuí e tiveram
pouca expansão em direção à BR-290. Assim, a duplicação desta rodovia deverá ter
pouca influência no zoneamento dessas cidades. O uso rural do solo na área de
entorno da rodovia caracteriza-se pela presença de silvicultura, criação de gado de
corte, e em alguns trechos, a orizicultura.
De acordo com o levantamento preliminar, os deslocamentos que precisarão ser
realizados estão listados na Tabela 103.
Tabela 103 – Levantamento preliminar de residências e empreendimentos a serem deslocados,
localizados 70 m à direita da BR-290
Lote
km
Residências
Empreendimentos
01

112,3 – 143,0

6

5

02

143,0 – 172,0

6

6

03

172,0 – 199,5

7

4

04
199,5 – 228,0
13
14
Fonte: Etel (Lote 01), Magna (Lote 02), Ecoplan (Lote 03), SD Engenharia (Lote 04), 2002.

O segmento a ser duplicado não corta nenhuma Unidade de Conservação. Entretanto,
o Parque Estadual do Delta do Jacuí e a Área de Proteção Ambiental Delta do Jacuí
estão inseridos na Área de Influência Indireta (aqui considerada a do meio biótico),
com limite sul distando cerca de 6 km ao norte do segmento rodoviário e com limite
oeste situado a cerca de 3 km do início do segmento. Não haverão interações diretas
da implantação e operação desta duplicação com estas UC’s.
Cabe ressaltar ainda que não ocorrem cavidades naturais ou monumentos naturais
relevantes nas áreas de influências do empreendimento.
No trajeto da rodovia, ocorrem rochas constituintes das Províncias Mantiqueira e
Paraná, em conjunto com rochas e sedimentos oriundos da Cobertura Sedimentar
Cenozóica.
As Unidades Litoestratigráficas pertencentes à Província Mantiqueira que ocorrem no
traçado são: Complexo Metamórfico Porongos, Suíte Intrusiva Encruzilhada do Sul,
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Suíte Granítica Cordilheira, Suíte Granítica Dom Feliciano. Já na Província do Paraná
ocorrem as unidades litoestratigráficas do Grupo Guatá, Grupo Passa Dois e Grupo
São Bento.
A rodovia atravessa três Domínios Morfoestruturais, quatro Regiões Geomorfológicas
e quatro Unidades Geomorfológicas, conforme Tabela 104.
Tabela 104 – Unidades Geomorfológicas que ocorrem na área em estudo.
Domínios Morfoestruturais
Regiões Geomorfológicas
Unidades Geomorfológicas
Planície Costeira Interna

Planície lagunar

Planície Continental

Planície Aluvio-Coluvionar

Depressão Central Gaúcha

Depressão Rio Jacuí

I – Depósitos Sedimentares
II – Bacias e Coberturas
Sedimentares
III – Embasamentos em Estilos
Complexos

Planalto Sul Rio-Grandense

Planaltos Residuais Canguçu Caçapava do Sul
Planalto Rebaixado Marginal

O empreendimento compreende sete sub-bacias, sendo a sub-bacia do arroio do
Conde a única de domínio da Bacia Hidrográfica do Lago Guaíba. Apesar dos 13 km
iniciais do trecho a ser duplicado estarem inseridos nesta bacia, o arroio do Conde não
atravessa a rodovia. Os principais cursos de água da Bacia Hidrográfica do Baixo
Jacuí que ocorrem na área e que cruzam a BR-290 são:

•

arroio da Divisa, arroio Porteira, arroio Colombo e arroio dos Ratos (sub-bacia
do arroio dos Ratos);

•

arroio da Porteira (sub-bacia do arroio da Porteira);

•

arroio Taquara e sanga da Cascata (sub-bacia do arroio Taquara);

•

arroio Francisquinho (sub-bacia do arroio Francisquinho);

•

arroio Capivari (sub-bacia do arroio Capivari);

•

arroio Pantano Grande e arroio Tabatingaí (sub-bacia do arroio Tabatingaí).

A síntese da situação atual da qualidade das águas superficiais na bacia hidrográfica
do Baixo Jacuí indica que o índice de qualidade das águas do rio Jacuí no trecho entre
Cachoeira do Sul e sua foz varia de regular a boa. Com base nos Índices de
Qualidade da Água, obtidos a partir dos resultados das análises das amostras de
água, apenas os arroios Francisquinho e Tabatingaí obtiveram a classificação boa. Os
arroios Colombo, arroio dos Ratos, Taquara e Capivari obtiveram classificação regular,
o arroio Pantano Grande obteve classificação ruim e os arroio da Divisa, Porteira e
Sanga da Cascata obtiveram classificação péssima. Segundo a Resolução CONAMA
nº 357/05, o parâmetro DBO5 apresentou os piores resultados (classe 3 e 4) para a
maioria dos arroios.
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Algumas medidas deverão ser adotadas com o objetivo de atenuar os impactos das
obras de duplicação sobre os cursos d’água interceptados pela rodovia, tais como:

•

os projetos de estradas de acesso e os cortes de drenagem deverão
obedecer às orientações do Plano Ambiental da Construção;

•

na implantação de qualquer estrutura dentro de um curso d’água para vencer
uma travessia muito extensa, projetos especiais deverão ser concebidos, de
modo a não alterar as condições atuais de escoamento;

•

revegetação e alocação de dispositivos de drenagem e contenção deverão
ser realizadas em todos os taludes de corte e/ou aterro, a fim de protegerem
as instalações e preservar o terreno contra erosão;

•

serviços de terraplanagem na área de bota fora e de empréstimos deverão
ser planejados de forma que sejam evitados processos erosivos;

•

não deverá ser permitido que eventuais pontes ou pontilhões construídos
para transposição de pequenos cursos d’água reduzam a seção de
escoamento.

Para a caracterização do meio físico da ADA o trajeto da rodovia a ser duplicado foi
divido em três trechos. O primeiro trecho, que se estende do km 112+300 ao km 129,
aproximadamente, tem como principais características o relevo plano e contínuo e a
linearidade do traçado da rodovia (Figura 425 e Figura 426). É constituído
exclusivamente pelas litologias e/ou sedimentos característicos de planície lagunar
representativo das Coberturas Cenozóicas que ocorrem na área. Além disso, está
inserido na Unidade Geomorfológica Planície Lagunar (Figura 427 a Figura 429) e é
constituído principalmente por planossolos (PLe2) e solos podzólicos (PEa7).
A Figura 430 indica a presença de um gasoduto no lado direito da rodovia, o qual será
removido em virtude da definição do projeto. Já a Figura 431 mostra a vista para
sudoeste, a partir do km 124, onde observa-se morro de rocha granítica com pedreira
em exploração.
Os aquíferos freáticos, quando ocorrem, são de baixa profundidade, em torno de 1
metro e pouco espessos, com profundidades de 3 a 5 metros. O Sistema Aquífero
Quaternário Costeiro II (qc2) é o único existente neste trecho. Entre os aqüíferos
existentes ao longo do trecho, este é o que poderá ser afetado pela duplicação da
rodovia, pois a construção da nova pista poderá influenciar na área de recarga do
aquífero, em decorrência da diminuição da área permeável. Os demais sistemas
aquíferos não serão afetados pelo empreendimento.
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Figura 425 – Vista para leste, início do trecho, a
partir do km 116. Observa-se a linearidade da
rodovia e o relevo plano da mesma

Figura 426 – Vista para oeste a partir do km 116.
Ao fundo a direita se observa a mudança de
relevo para o trecho 2

Figura 427 – Vista panorâmica do km 116, lado direito, onde se observa os depósitos de planície
lagunar pertencentes às Coberturas Cenozóicas características da Unidade Geomorfológica
Planície Lagunar

Figura 428 - Vista panorâmica do km 116, lado esquerdo, onde se observa os depósitos de planície
lagunar pertencentes às Coberturas Cenozóicas e à Unidade Geomorfológica Planície Lagunar
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Figura 429 - Vista panorâmica do km 124, lado esquerdo, onde se observa os depósitos de planície
lagunar em primeiro plano, os depósitos colúvio aluviais em segundo plano à esquerda, ambos
pertencentes as Coberturas Cenozóicas e ao fundo, à direita, ocorre as rochas ígneas do
Complexo Metamórfico Porongos

Figura 430 – Placa indicativa do Gasoduto
Sulgás do lado direito da rodovia

Figura 431 – Vista para sudoeste, a partir do km
124 onde se observa ao fundo, morro de rocha
granítica com pedreira em exploração

O segundo trecho se estende do km 129 até o km 176, aproximadamente, terminando
na sede do município de Butiá. Nesse percurso a rodovia apresenta uma sinuosidade
mais pronunciada e as cotas topográficas são as mais elevadas de todo o traçado,
chegando a 180 metros de altitude no município de Butiá.
Este trecho está, na sua maior parte, sobre rochas do Complexo Metamórfico
Porongos, que por sua vez, compõe a Unidade Geomorfológica Planalto Marginal
Rebaixado. Associado a este trecho e condicionado pelos vales dos arroios e
drenagens existentes, ocorrem depósitos sedimentares aluviais e de planície lagunar
constituintes das Unidades Geomorfológicas Planície Alúvio-Coluvionar e Planície
Lagunar, respectivamente.
Os solos encontrados neste local são, principalmente, os solos podzólicos (PEa7 e
PEa6) relacionados diretamente às rochas graníticas e gnáissicas do Complexo
Metamórfico Porongos e por planossolos (PLe2) associados aos depósitos aluviais e
de planície lagunar (Figura 432 à Figura 442).
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Os problemas geotécnicos que podem ocorrer neste trecho estão relacionados
principalmente aos taludes que deverão ser implementados nos cortes das rochas
graníticas e nos seus mantos de alteração em conjunto com os problemas originados
por aterros relacionados aos solos hidromórficos e/ou planossolos existentes nas
várzeas e passagens dos arroios.

Figura 432 – Pequeno talude de rocha granítica
do lado direito que será cortado para a
duplicação da rodovia, no km 135

Figura 433 – Talude em regolito de rocha
granítica com desmoronamento parcial próximo
ao km 145

Figura 434 – Várzea do Arroio dos Ratos, lado direito, vista do km 150+800 para nordeste

Figura 435 – Afloramento de rocha granítica no
km 155 onde será cortado pela duplicação

Figura 436 – Detalhe do afloramento do km 155
observando-se o padrão de fraturas verticais
com orientação nordeste
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Figura 437 – Antiga saibreira e/ou pedreira do
lado direito da rodovia no km 156. Provável área
de empréstimo utilizada na construção
da BR-290

Figura 438 – Antiga saibreira e/ou pedreira do
lado esquerdo da rodovia no km 156

Figura 439 – Afloramento de rocha granitóide
em ambos os lados da rodovia próximo ao km
166. Corte com 4 metros de altura

Figura 440 – Detalhe da rocha granitóide com
intenso fraturamento

Figura 441 – Corte em barranco do lado
esquerdo da rodovia, em área da Copelmi, no
km 168+500. Área de exploração de
carvão mineral

Figura 442 – Cava de exploração de carvão
mineral desativada existente no km 168+650
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Este trecho corta as sub-bacias hidrográficas do Arroio dos Ratos, Arroio da Porteira, e
parte da sub-bacia do Arroio Taquara. As travessias de corpos d’água neste trecho
são apresentadas a partir da Figura 443 a Figura 457.

Figura 443 – Açude do lado direito no
km 131+ 200

Figura 444 – Arroio da Divisa: drenagem de
porte pequeno com passagem por tubulação
km 133+400 – lado direito

Figura 445 – Arroio da Divisa, km 133+400
(lado direito)

Figura 446 – Área alagada no lado direito,
km 134+850

Figura 447 – Açude de grande porte do lado direito da rodovia, no km 138+100
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Figura 448 – Arroio Colombo B, lado direito,
km 148+500

Figura 449 – Arroio Colombo A, lado direito,
km 148+700

Figura 450 – Arroio dos Ratos A, intermitente,
lado direito, km 150+200

Figura 451 – Arroio dos Ratos B, lado direito,
km 150+250

Figura 452 – Arroio dos Ratos B, lado direito,
km 150+250

Figura 453 – Arroio dos Ratos B, lado direito,
km 150+250
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Figura 454 – Arroio dos Ratos D lado direito,
km 150+500

Figura 455 – Placa de identificação do Arroio
dos Ratos

Figura 456 – Açude do lado direito no km 172

Figura 457 – Açude próximo ao Butiá Tênis
Clube, no lado direito do km 174+800

O terceiro trecho inicia no km 175 e termina no km 228. A rodovia apresenta uma
sinuosidade menos pronunciada, com cotas de aproximadamente 100 metros de
altitude no município de Minas do Leão. Este trecho encontra-se situado, na sua maior
parte, sobre rochas vulcano-sedimentares da Bacia do Paraná, que por sua vez,
compõe a Unidade Geomorfológica Depressão do Rio Jacuí. Condicionado pelos vales
dos arroios e drenagens existentes ocorrem depósitos sedimentares aluviais da
Unidade Geomorfológica Planície Alúvio-Coluvionar. No município de Pantano Grande
até a várzea do arroio Tabatingaí ocorre uma predominância da Unidade
Geomorfológia Planície Alúvio-Coluvionar, representada por terraço fluvial com forte
predisposição à erosão. A área é constituída principalmente por solos podzólicos. Os
planossolos ocorrem nas áreas de várzea, estando associados, principalmente, aos
depósitos aluviais.
É caracterizado também pela ocorrência de jazidas de carvão mineral que são
exploradas pela Copelmi e CRM, no município de Minas do Leão. Estas jazidas são
exploradas por minas a céu aberto e por uma mina subterrânea. Entre as cavas de
mineração a céu aberto que foram extenuadas e recuperadas encontra-se o depósito
de resíduos sólidos da mina do recreio, pertencente à SIL - Soluções Ambientais Ltda.
425

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 – km 228,0
Volume II

A sequência de fotos (Figura 458 à Figura 470) a seguir, ilustra as principais
ocorrências deste trecho.

Figura 458 – Talude em rocha sedimentar da
Formação Rio Bonito, lado direito do km
178+700, em frente à área da Mina do Recreio,
com erosão na porção superior do mesmo

Figura 459 – Detalhe do afloramento anterior
onde se observa a variação das camadas
sedimentares da Formação Rio Bonito

Figura 460 – Afloramento da Formação Palermo
no lado direito do km 181+200. A estrada
apresenta um declive em direção à várzea do
arroio Taquara

Figura 461 – Detalhe do afloramento em corte
de estrada com 4 metros de arenito fino siltoso
da Formação Palermo

Figura 462 – Erosão em solos podzólicos da
unidade PEa6 que ocorre no lado direito da
rodovia a partir do km 189 até o km 189+700

Figura 463 – Continuação de solos com erosão
do lado direito da rodovia, km 189+300
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Figura 464 – Detalhe da foto anterior,
evidenciando bem o deslizamento de solo

Figura 465 – Erosão de solos podzólicos no
terço superior da encosta, km 189 +700

Figura 466 – Vista panorâmica de uma erosão na base de uma encosta que ocorre no lado direito
da rodovia entre os km 205 e 206, na mesma unidade de mapeamento de solo

Figura 467 – Detalhe do lado esquerdo da foto
anterior onde se observa a erosão e exposição
de blocos de rocha

Figura 468 – Detalhe do lado direito da foto
panorâmica onde se observa o inicio de um
processo de formação de ravina
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Figura 469 – Soleira de basalto da Formação
Serra Geral que foi cortada pela rodovia na
proximidade do km 206. Vista do lado direito

Figura 470 – Talude em rocha basáltica do lado
esquerdo da rodovia na proximidade do km 206

O terceiro trecho corta as sub-bacias hidrográficas do arroio Taquara, arroio
Francisquinho, arroio Capivari e do arroio Tabatingaí. As travessias de corpos d’água
neste trecho são apresentadas a partir da Figura 471 até a Figura 494.

Figura 471 – Placa de identificação do arroio
Taquara

Figura 472 – Vista para o lado direito do arroio
Taquara

Figura 473 – Vista do arroio Taquara no lado
esquerdo da rodovia

Figura 474 – Intervenção e alteração da margem
esquerda do Arroio Taquara (APP) realizada por
máquina da Prefeitura Municipal de
Minas do Leão
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Figura 475 – Placa de identificação do arroio
Francisquinho

Figura 476 – Arroio Francisquinho, lado
esquerdo da rodovia

Figura 477 – Arroio Francisquinho, lado direito
da rodovia

Figura 478 – Banco de areia no arroio
Francisquinho, lado direito da rodovia

Figura 479 – Açude do lado esquerdo da
rodovia no Km 197+800

Figura 480 – Açude do lado esquerdo da
rodovia, próximo ao posto da Polícia Rodoviária
Federal em Pantano Grande
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Figura 481 – Açude e pesque-pague do lado direito da rodovia, próximo ao posto da Polícia
Rodoviária Federal de Pantano Grande

Figura 482 - Açude ao fundo, aproximadamente a 200 metros da rodovia, lado esquerdo,
km 203+500

Figura 483 – Placa de identificação do arroio
Capivari

Figura 484 – Detalhe de banco de areia no leito
do arroio Capivari, do lado direito da rodovia

Figura 485 – Vista panorâmica do arroio Capivari, lado direito da rodovia
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Figura 486 – Vista panorâmica do leito do arroio Capivari, lado direito da rodovia, onde se observa
o banco de areia citado na foto anterior

Figura 487 – Açude do lado direito da rodovia,
km 208+200

Figura 488 – Açude do lado esquerdo da
rodovia no km 208+200

Figura 489 – Açude do lado direito da rodovia, km 220 (aproximadamente)

Figura 490 – Área alagada do lado esquerdo da rodovia, km 220 (aproximadamente)
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Figura 491 – Placa de identificação do arroio
Tabatingaí. 208+200

Figura 492 – Arroio Tabatingaí, vista do lado
direito da rodovia

Figura 493 – Arroio Tabatingaí, vista do lado
direito da rodovia

Figura 494 – Arroio Tabatingaí, vista do lado
esquerdo da rodovia

No município de Pantano Grande até a várzea do arroio Tabatingaí, ocorre uma
predominância da Unidade Geomorfológia Planície Alúvio-Coluvionar representada por
terraço fluvial e conforme a classificação do IBGE (2003), possui forte predisposição à
erosão.
Outros pontos de maior suscetibilidade a erosão são os associados ao Planalto
Rebaixado Marginal (Complexo Metamórfico Porongos) e à Depressão do Rio Jacuí.
Nas proximidades dos trechos atravessados pela rodovia, essas formações
apresentam, segundo classificação geomorfológica do IBGE, um modelado de
dissecação fluvial que não obedece a nenhum controle estrutural, com a densidade de
drenagem variando de média a fina e o aprofundamento das incisões muito fraco
ocasionando assim uma predisposição à erosão de média a forte.
Apesar da predisposição à erosão nessas áreas, nos levantamentos de campo não
foram encontradas evidências de processos erosivos. Os processos erosivos
identificados são de escorregamento de solos relacionados às rochas sedimentares da
Bacia do Paraná e são restritos entre os km 189 e km 191.
A Área de Influência Indireta do meio biótico está praticamente toda inserida na região
fisiográfica da Depressão Central Gaúcha (Fortes, 1959), de maneira que quase toda
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a extensão do segmento sob licenciamento percorre terrenos planos a levemente
ondulados. Algumas extensões da rodovia tangenciam a região da Serra do Sudeste.
Os morros graníticos característicos da Serra do Sudeste podem ser vistos ao longe,
principalmente na metade sul da AII.
Fortemente relacionada ao tipo de relevo, a vegetação apresenta fisionomias distintas
nos trechos da Depressão Central e da Serra do Sudeste. Nos terrenos baixos e
planos predominam o campo nativo, as áreas úmidas e as florestas de galeria. Nas
encostas dos morros, o campo e as florestas dividem o espaço. A floresta, do tipo
estacional, ocupa principalmente as ravinas entre as coxilhas.
Segundo a classificação proposta pelo IBGE (2004), a vegetação da AII (do meio
biótico) enquadra-se como pertencente a cinco regiões fitoecológicas: Área de Tensão
Ecológica, Área das Formações Pioneiras, Região da Estepe, Região da Floresta
Estacional Semidecidual e Região da Floresta Estacional Decidual (Teixeira et al.,
1986).
Cerca de três quartos da AII estão compreendidos na Região da Estepe. No extremo
leste do segmento, cujo ponto central está representado pelo entroncamento da BR290 com a BR-116, a AII atinge as Áreas de Tensão Ecológica e das Formações
Pioneiras.
A Floresta Estacional Decidual está representada nas cabeceiras de pequenas bacias
hidrográficas que drenam para o rio Jacuí, na metade norte da AII. Já a Floresta
Estacional Semidecidual localiza-se próxima ao rio Guaíba, a sudeste da BR-290
(Figura 495).

C
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F

Figura 495 – Área de Influência Indireta (meio biótico) da BR-290 e as Regiões Fitoecológicas
parcialmente abrangidas (EN: Área de Tensão Ecológica, P: Área das Formações Pioneiras, E:
Estepe (Eg: Estepe Gramíneo-Lenhosa, Ep: Estepe Parque), C: Floresta Estacional Decidual, F:
Floresta Estacional Semidecidual; a zona hachurada (◦ ◦ ) indica vegetação secundária exposta à
intensa atividade agrária.)
Fonte: Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004) (modificado).
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A cobertura vegetal na Área de Influência Direta (do meio biótico) é
predominantemente herbácea, do tipo Estepe gramíneo-lenhosa (Figura 496 e Figura
497). Ao longo das laterais da rodovia, em certos pontos, instalou-se uma vegetação
arborescente (Figura 498), correspondente ao estágio inicial de regeneração
(capoeira). Formações arbóreas ocorrem em menor extensão, na forma de floresta de
galeria (Figura 499) ou de capões.

Figura 496 – Aspecto da faixa de domínio da
rodovia, onde o campo tem oportunidade de
pleno desenvolvimento, em contraste com o
campo sob manejo da pecuária, logo ao lado

Figura 497 – Detalhe do mesmo tipo de campo
mais alto, com Hymenachne pernambucence no
primeiro plano e Andropogon bicornis ao fundo

Figura 498 – Vegetação arbustivo-arborescente
da beira da rodovia

Figura 499 – Aspecto geral da floresta de galeria
no arroio dos Ratos; dossel uniforme com
presença de espécimes emergentes

No que concerne à fauna da área do empreendimento, do total de espécies
registradas de mamíferos, sete estão presentes na Lista de Espécies Ameaçadas de
Extinção do Rio Grande do Sul (Fontana et al., 2003), são elas: a lontra (Lontra
longicaudis), o veado-catingueiro (Mazama gouazoupira), o bugio-ruivo (Alouatta
guariba clamitans), a cutia (Dasyprocta azarae), o gato-mourisco (Herpailurus
yaguarondi), o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) e o quati (Nasua nasua),
todas inseridas na categoria vulnerável. Somente uma espécie está presente na Lista
de Espécies Ameaçadas de Extinção do Brasil (Machado et al., 2005): o gato-do-matopequeno (Leopardus tigrinus), inserida na categoria vulnerável.
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Na pesquisa da avifauna, herpetofauna e ictiofauna, das espécies registradas,
nenhuma está presente na Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção do Rio Grande
do Sul ou do Brasil.
Nos levantamentos de campo, para identificação da fauna da área do
empreendimento, foram identificadas 23 espécies de anuros pertencentes à seis
famílias. Ao longo de todo o estudo, observou-se que as propriedades limítrofes à
estrada possuem áreas úmidas artificiais (em grande parte arrozais) ou naturais
(várzeas de arroios ou rios).
Nas áreas de arrozais foram encontradas cinco espécies em atividade e vocalizando:
Dendropsophus minutus, Hypsiboas pulchellus, Scinax granulatus, Scinax squalirostris
e Physalaemus gracilis.
Nas áreas de várzea próxima aos rios Tabatingaí e Capivari foram encontradas
espécies típicas de áreas palustres, como Leptodactylus gracilis, Leptodactylus
latinasus, Leptodactylus ocellatus, Pseudis minuta e Pseudopaludicola falcipes. Já
Physalaemus cuvieri e Physalaemus riograndensis foram identificadas pela
vocalização em áreas alagadas próximos aos trevos de acesso dos municípios de
Butiá e Minas do Leão.
As espécies das famílias Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae e Leiuperidae, exceto
Leptodactylus ocellatus foram encontradas vocalizando ao longo de toda a extensão
da estrada.
Em relação aos répteis foram identificadas 16 espécies, das quais duas são serpentes
pertencentes a uma família e dois lagartos representantes de Teiidae e Anguidae.
Entre as serpentes, um juvenil de Boiruna maculata foi encontrado durante os
transectos noturnos às margens da rodovia próxima ao rio Tabatingaí, já três
indivíduos da Philodryas patagoniensis foram avistados em áreas próximas à
coordenada 30º03’09.60”S 51º26’56.87”O. Dois indivíduos de Tupinambis teguixim
foram avistados termorregulando e forrageando em áreas de campo próximas à
cidade de Pantano Grande. Já Ophiodes striatus foi identificado com base em restos
do torso de um indivíduo adulto no acostamento, a cinco metros da ponte sobre o Rio
Capivari.
Quanto à ictiofauna, a campanha registrou a presença de quatro ordens, 12 famílias e
27 espécies, totalizando 267 indivíduos capturados. Observou-se na amostragem, três
ambientes bem singulares: canais antrópicos para a cultura de arroz, açudes e cursos
d’água lóticos. Ressalta-se que a maior diversidade foi encontrada nos ambientes
aquáticos naturais e nestes o impacto da duplicação deverá ser mais intenso.
Dentre os táxons amostrados, os lambaris A. jacuhiensis e C. interruptus foram as
espécies com maior número de exemplares coligidos. Lambaris apresentam ampla
plasticidade alimentar e se fazem presentes em diversas bacias do estado,
colonizando uma variedade de habitats.
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Em todo o percurso da BR-290 encontram-se columbídeos (Columbina talpacoti
[rolinha-roxa], C. picui [rolhinha-picuí]). Muitas espécies dessa família são generalistas
de áreas abertas que consomem grãos e não necessitam de áreas preservadas para
nidificação. A modificação e impactos humanos favorecem espécies com essas
características, ou seja, aquelas que possuem amplo nicho e são muito comuns em
áreas urbanas como o alegrinho (Serpophaga subcristata), o suiriri-cavaleiro
(Machetornis rixosus), o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus).
Esta região também abriga importantes espécies de mamíferos adaptadas às suas
características singulares. Foram registradas na área de estudo um total de 26
espécies de mamíferos pertencentes à sete ordens, sendo a ordem mais abundante
Rodentia com 12 espécies seguida da ordem Carnívora com nove espécies. As ordens
Primates, Didelphimorphia, Xenarthra, Artiodactyla e Lagomorpha apresentaram uma
espécie.
O estudo de impacto ambiental do meio biótico para a da duplicação do trecho da BR
– 290 demonstrou que os táxons que sofreram maior impacto até o momento com a
rodovia foram as aves e mamíferos. Esse impacto poderá aumentar ainda mais após a
duplicação da rodovia. No caso da avifauna, a maioria das mortes nas rodovias ocorre
com espécies periantrópicas e sinantrópicas, ou seja, espécies que convivem bem
com perturbações humanas (Bennett, 1991). Estas espécies compensam as taxas de
mortalidade pela alta taxa reprodutiva que elas possuem (Hodson & Snow, 1965).
Desta forma, tem-se uma situação na qual o impacto negativo, embora presente, exibe
baixa magnitude e importância.
Em relação à arqueologia, os municípios de Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São
Jerônimo, Butiá, Minas do Leão, Rio Pardo e Pantano Grande ainda não foram alvo de
pesquisa sistemática de levantamento e registro de sítios arqueológicos. Os dados de
que se dispõem são de registros esporádicos. O traçado da rodovia percorre áreas
predominantemente agrícolas e, com a mecanização acelerada na agricultura, a
maioria dos vestígios materiais de culturas outrora existentes desapareceu por
completo.
Conforme levantamento realizado nos bancos de dados do IPHAN e de instituições de
ensino que desenvolvem pesquisa arqueológica no estado, há registro de um sítio no
município de Pantano Grande, sem filiação cultural, e de sete sítios no município de
Rio Pardo, associados à tradição pré-ceramista Umbu e à tradição ceramista
Tupiguarani. Os registros de Rio Pardo são de sítios nas proximidades da divisa com o
município de Santa Cruz do Sul e, portanto, bem distantes do traçado da rodovia.
Não são encontradas comunidades tradicionais, indígenas ou quilombolas ao longo do
segmento a sofrer intervenções. Há, entretanto, um acampamento do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST – que ocupa a faixa não edificante da BR-290
e a faixa de domínio da rodovia RS-401.
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Este acampamento do MST, denominado Acampamento 1º de Abril (Figura 500), está
localizado às margens da BR-290, km 130,6, trevo com a BR-401, no município de
Eldorado do Sul (RS). As famílias acampadas, em número mutável de 180 pessoas
(cerca de 70 famílias), compõem um subgrupo sociocultural ligado à dinâmica
específica do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Figura 500 – Vista do acampamento 1º de Abril

Segundo Navarro (2002), a “organização dos sem terra” engloba o conjunto de seu
corpo dirigente principal e seus militantes intermediários, diretamente ligados à
organização como seus funcionários e a ampla base social das “famílias sem terra”.
Entre estas, incluem-se os pequenos produtores agrícolas empobrecidos, proprietários
ou não (neste caso, meeiros, pequenos arrendatários, parceiros e posseiros),
detentores de diminutas parcelas de terra, insuficientes para a sua reprodução social.
Juntam-se, além disso, famílias rurais pobres, migrantes, à procura de ocupação e
renda e, também, parte dos assalariados rurais que são atraídos para as fileiras do
MST, como é o caso dos moradores do acampamento 1º de Abril.
Dentro do acampamento pode-se observar que mais de uma família divide a mesma
moradia, já que o número de barracos não é suficiente para todos. Segundo um dos
organizadores do acampamento, a área do acampamento possui uma dimensão de
50x200 metros e não possui energia elétrica.
As casas onde habitam as famílias são feitas de eucalipto, retirado da fazenda vizinha
e cobertas por lona de plástico preta, doadas por outros assentamentos ou pelo
próprio INCRA (Figura 501). As patentes e chuveiros são itinerantes, não existindo
saneamento básico.
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Figura 501 – Moradia no acampamento 1º de Abril

A escola do acampamento também é feita de lona e não existe instalação elétrica. É
formada por duas salas de aproximadamente 4 x 5 metros cada. Uma das salas é
utilizada para alojar os livros didáticos elaborados pelo próprio MST, enquanto a outra
abriga algumas carteiras e um quadro-negro (Figura 502).

Figura 502 – Acampamento 1º de Abril: sala de aula

O acampamento possui atividades intrínsecas, onde todos têm uma obrigação a
cumprir. As atividades coletivas relacionadas à infraestrutura básica ou qualquer outro
tipo de frente de trabalho que se faz necessário, é decidido em conjunto cabendo a
todos do acampamento a execução das atividades.
As atividades remuneradas, em geral, são nas frentes de trabalho fora do
acampamento. As pessoas que saem do acampamento são organizadas pelos NB’s
(núcleos de base) do acampamento que dividem e separam as atividades
remuneradas entre todos, para que não haja uma predileção do serviço para uma
pessoa apenas.
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Durante a execução das obras de duplicação do trecho da BR-290 poderá ocorrer
desestruturação da ordem social interna do acampamento causada pelo contato dos
acampados com os trabalhadores da obra. É preciso levar em consideração que se
tratam de ambientes onde o consumo de bebidas alcoólicas geralmente é significativo,
tendo como conseqüências o aumento da violência, roubo e prostituição. Outro fator
está relacionado à saúde (emissão de ruídos e poeiras), à segurança (movimentação
de crianças acampadas e novos fluxos de pessoas motivadas pela curiosidade) e
interferências na mobilidade dos acampados.
As intervenções do INCRA no Acampamento 1º de Abril resumem-se na distribuição
mensal de 60 a 80 cestas básicas, sendo que essa quantidade varia devido à
rotatividade de famílias que passam pelo acampamento, e na distribuição de lonas
para os barracos, em caso de emergência.
Quanto ao indicativo de remanejamento desse acampamento para áreas de
assentamento, o INCRA informou que no ano de 2008 foram assentadas 12 famílias
na Estância do Céu e há previsão de que mais 5 famílias sejam assentadas, ainda em
2009, no Assentamento Fazenda 33, no Município de São Gabriel, situado no
sudoeste riograndense.
Fora isto, não há possibilidades do INCRA intervir, visto que existe um processo de
seleção para assentamento a ser respeitado e, como se trata de um acampamento, o
INCRA não pode determinar sua retirada ou permanência em uma área, mesmo que
provisória. A necessidade de desocupação da área deve ser tratada diretamente com
a coordenadoria do Acampamento 1º de Abril, e todas as negociações devem ser
tratadas entre a coordenação do acampamento e o órgão empreendedor.
Com relação à opinião da população quanto à duplicação da rodovia BR-290, a
população da Área Diretamente Afetada considerou o empreendimento muito
importante para a região. 95% das pessoas entrevistadas afirmaram que a duplicação
é importante para a comunidade, enquanto somente 5% afirmaram que a duplicação
não é importante.
Os principais fatores indicados pela população da ADA como positivos na duplicação
da rodovia são: redução de acidentes e atropelamentos (60%), melhoria para o fluxo
de veículos (20%), construção de travessias para pedestres (10%), melhoria da
sinalização (20%).
Quanto ao questionamento sobre as desvantagens da duplicação, a distância até os
acessos para retorno foi apontada por 33% dos entrevistados, e para 67% as
desapropriações foram consideradas como uma das principais desvantagens da
duplicação.
Os impactos mais negativos que podem ocorrer para a população na ADA são a
criação de obstáculos na circulação dos moradores do entorno. Por isso, as áreas
para o trânsito de pedestres devem ser planejadas, assim como as sinalizações
verticais e horizontais de redução de velocidade.
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O uso do solo, na grande maioria do trecho apontado, deverá permanecer o mesmo.
As atividades agropecuárias poderão obter melhorias significativas nos custos de
transporte. No entanto, o comércio e os pequenos serviços locais poderão sofrer com
a concorrência de empreendimentos de maior porte e que poderão vir a se instalar no
local. A duplicação da rodovia permitirá um acesso mais rápido ao porto de Rio
Grande (RS) e aos demais mercados brasileiros, motivando a instalação de novos
empreendimentos, como já acontece na BR-471, em São Jerônimo, que atrai
empresas de distribuição, pois, mais próximas da Argentina e do Chile, têm a
oportunidade de atingir por terra novos mercados.
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7

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Com base no Termo de Referência, são apresentadas neste item a identificação e a
avaliação dos impactos ambientais referentes às fases de implantação e operação do
trecho a ser duplicado da rodovia BR-290/RS. Os métodos utilizados são também
descritos, juntamente com as definições necessárias para a total compreensão do
documento.
De acordo com a Caracterização do Empreendimento (Volume I) e o estudo da
situação ambiental das áreas de influência, desenvolveu-se a identificação dos
impactos ambientais decorrentes das ações de instalação e operação do
empreendimento em questão.
A Lei Federal nº 6.938/81 instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA),
criando para a sua execução o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, o
qual tem como órgão superior o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA,
como órgão central o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA. Além disso, é constituído por todos os órgãos e entidades
federais (órgãos setoriais), estaduais (órgãos seccionais) e municipais (órgãos locais)
envolvidos no disciplinamento do uso racional dos recursos ambientais e na
preservação da qualidade ambiental.
Por definição, a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) é o “instrumento de política e
gestão ambiental de empreendimentos, formado por um conjunto de procedimentos
capaz de assegurar desde o início do processo, que: se faça um exame sistemático
dos impactos ambientais de uma proposta (projeto, programa, plano ou política) e de
suas alternativas; se apresentem os resultados de forma adequada ao público e aos
responsáveis pela tomada de decisão, sobre a instalação do projeto conforme
medidas de controle, proteção, medidas mitigadoras e compensatórias negativas aos
devidos impactos”.
Segundo Bolea (1984), impacto ambiental de um projeto é "a diferença entre a
situação do meio ambiente (natural e social) futuro modificado pela realização do
projeto e a situação do meio ambiente futuro, tal como teria evoluído sem o projeto".
Os impactos ambientais são assim qualificados na Resolução CONAMA 001/86:
“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas no meio ambiente,
causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas
que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem estar da
população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e
sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais”.
Além disso, nesta mesma resolução apresentam-se os atributos meritórios num estudo
de impacto ambiental, que podem ser: positivos (benéficos) ou negativos (adversos);
diretos e indiretos; imediatos, em médio e longo prazo, temporários e permanentes;
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seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinergéticas; a
distribuição dos ônus e benefícios sociais.

7.1

METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS

O objetivo principal da fase da estimativa dos impactos é o confronto quantitativo, em
termos de interferência com o ambiente, entre a situação dos componentes
determinados na ausência das obras e aquela consequente à sua realização.
Os impactos significativos constituirão os pontos nodais sobre os quais será focalizada
a avaliação dos impactos ambientais e, em particular, este EIA.
O reconhecimento dos impactos potencialmente significativos é uma das operações
mais delicadas de todo o processo e assume importância crucial no EIA/RIMA. Muitas
vezes os impactos significativos estão associados não ao empreendimento em si, mas
às obras relacionadas a ele (por exemplo, os canteiros).
A análise deve identificar os impactos sobre curto e longo prazo e sobre diversas
escalas espaciais. Assim, é de grande importância, nessa fase do EIA, dispor de listas
de controle eficazes sobre as possíveis linhas de impacto a serem enquadradas, o
quanto possível, nos termos dos setores ambientais (componentes, fatores, sistemas).
A análise dos impactos ambientais decorrentes da implementação do empreendimento
rodoviário de duplicação da BR-290/RS buscou identificar, qualificar e quantificar,
quando passíveis de mensuração, os impactos a serem gerados nas fases de projeto,
instalação e operação do empreendimento.
A estruturação dessa metodologia foi elaborada a partir da análise integrada sobre os
compartimentos ambientais, considerando-se três etapas, a saber:

•

elenco das ações do empreendimento geradoras de impactos ambientais;

•

análise, qualificação e avaliação dos impactos;

•

matriz de avaliação de impactos.

A primeira etapa consistiu na identificação das ações potencialmente causadoras de
prejuízos aos recursos naturais, tanto físicos e bióticos quanto socioeconômicos. Estas
ações guardam estreita correspondência com as atividades de planejamento,
instalação e operação do empreendimento, e são variáveis dependentes, uma vez que
se vinculam à natureza e ao porte do mesmo.
Uma vez definidos os fatores geradores, a avaliação de cada atividade foi feita
considerando critérios como natureza, abrangência, reversibilidade e magnitude.
A partir daí foi elaborada a matriz de identificação de impactos, que discrimina as
ações correspondentes, correlacionando-os aos principais componentes ambientais
suscetíveis aos efeitos do empreendimento, com base em reuniões multidisciplinares
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entre os especialistas das diversas áreas da engenharia e do meio ambiente,
envolvidos efetivamente no empreendimento.
Dessa forma, a matriz de identificação de impactos tem como estruturação básica os
componentes de três conjuntos de variáveis (fases do empreendimento): de um lado
as ações necessárias ao planejamento, à instalação e operação e, de outro, os
componentes ambientais referentes aos meios físico, biótico e socioeconômico,
passíveis de sofrerem os efeitos dessas ações.
7.1.1 DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Identificados os impactos, foram ponderados seus aspectos qualitativos e foi
procedida a caracterização de cada um com base nos principais atributos que os
definem.
Conforme a Matriz de Impactos, apresentada ao final deste item, foram adotados os
seguintes critérios.
Meio
Indica sobre qual meio – físico (F), biótico (B) ou socioeconômico (S) – o impacto irá
surtir seus efeitos. Em alguns casos o impacto poderá afetar mais de um meio
simultaneamente.
Natureza
Indica quando o impacto tem efeitos benéfico-positivos (POS) ou adverso-negativos
(NEG) sobre o meio ambiente.
Forma
Como se manifesta o impacto, ou seja, se é um impacto direto (DIR), decorrente de
uma ação do Empreendimento, ou se é um impacto indireto (IND), decorrente de
outro(s) impacto(s) gerado(s) diretamente ou indiretamente por ele.
Duração
Divide os impactos em permanentes (PER), temporários (TEM) e cíclicos, ou seja,
aqueles cujos efeitos manifestam-se indefinidamente ou durante um período de tempo
determinado, ou ainda, se repetem periodicamente.
Probabilidade
Os impactos ambientais potenciais associados às situações de risco devem ser
avaliados segundo sua probabilidade de ocorrência, conforme critérios a seguir:
- Certo (C) – aquele cuja possibilidade de ocorrência seja muito grande ou quando
existam evidências de muitas ocorrências no passado (no mínimo 1 caso em 1 ou 2
anos, por exemplo).
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- Provável (P) – aquele cuja possibilidade de ocorrência seja razoável ou quando
existam evidências de algumas ocorrências no passado (no mínimo 1 caso em 3 ou 4
anos, por exemplo).
Temporalidade
Diferencia os impactos segundo os que se manifestam imediatamente após a ação
impactante, caracterizando-se como de curto prazo (CP), e aqueles cujos efeitos só se
fazem sentir após decorrer um período de tempo em relação à sua causa,
caracterizando-se como de médio prazo (MP) ou longo prazo (LP).
Reversibilidade
Classifica os impactos segundo aqueles que, depois de manifestados seus efeitos, são
reversíveis (REV) ou irreversíveis (IRR). Permitem identificar quais impactos poderão
ser integralmente reversíveis a partir da implementação de uma ação de
reversibilidade ou poderão apenas ser mitigados ou compensados.
Abrangência
Indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir no local (LOC) ou que podem afetar
áreas geográficas mais abrangentes, caracterizando-se como impactos regionais
(REG). Considerou-se como efeito local àquele que se restringe às Áreas Diretamente
Afetadas e de Influência Direta do empreendimento e, regional, aquele que se reflete
na Área de Influência Indireta.
Magnitude
Refere-se ao grau de incidência de um impacto sobre o fator ambiental, em relação ao
universo desse fator ambiental. Ela pode ser de grande (GRA), média (MED) ou
pequena (PEQ) magnitude, segundo a intensidade de transformação da situação préexistente do fator ambiental impactado. A magnitude de um impacto é, portanto,
tratada exclusivamente em relação ao fator ambiental em questão,
independentemente da sua importância por afetar outros fatores ambientais.
Importância
Refere-se ao grau de interferência do impacto ambiental sobre diferentes fatores
ambientais, estando relacionada estritamente com a relevância da perda ambiental,
por exemplo, se houver extinção de uma espécie ou perda de um solo raro, embora de
pouca extensão. Ela é grande (GRA), média (MED) ou pequena (PEQ), na medida em
que tenha maior ou menor influência sobre o conjunto da qualidade ambiental local.
Significância
Foi classificada em três graus, de acordo com a combinação dos níveis de magnitude,
importância, ou seja, pouco significativo (PS), significativo (S) e muito significativo
(MS). Quando a magnitude ou a importância apresentar níveis elevados, o impacto é
muito significativo; quando apresentar níveis médios, é significativo e, finalmente,
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quando a magnitude e/ou a importância são pequenas, o impacto poderá ter pouca
significância (Quadro 34).
Quadro 34 – Avaliação da Significância dos Impactos Ambientais
Magnitude
Importância
Grande
Média
Pequena
Grande

MS

MS

S

Média

MS

S

PS

Pequena
S
PS
PS
Convenções: MS - Muito Significativo; S - Significativo e PS - Pouco Significativo.

7.1.2 IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES GERADORAS DE IMPACTOS SOBRE O MEIO
AMBIENTE
São descritos a seguir os principais fatores geradores de impactos relacionados ao
planejamento, à instalação e à operação do empreendimento, conforme sequência
cronológica de ocorrência.

7.1.2.1 Divulgação do empreendimento
Consiste em informar à população local e aos proprietários de imóveis que serão
atingidos pelo empreendimento sobre as características e seus benefícios para a
região, procurando esclarecer dúvidas e expectativas, além de constituir um canal
permanente de comunicação com a população.

7.1.2.2 Cadastramento das propriedades interceptadas pela duplicação da BR290/RS
Consiste no levantamento das propriedades que serão total ou parcialmente atingidas
pela duplicação da BR-290/RS, verificando sua situação legal, existência de
benfeitorias e reservas legais.

7.1.2.3 Procedimentos legais para a liberação da área
Envolvem os procedimentos administrativos e legais para a constituição da faixa de
domínio da ampliação do traçado, incluindo pré-negociações com os proprietários dos
imóveis cadastrados, conforme descrito no item anterior, além de realocação de
benfeitorias.
Em virtude de a faixa de domínio da rodovia duplicada cortar uma área de ocupação
indígena, inclusive em algumas benfeitorias, deve-se envolver a FUNAI para a
liberação desta área.

7.1.2.4 Contratação da mão de obra
Recrutamento do pessoal especializado e não-especializado, dando-se prioridade,
neste último caso, à contratação de mão de obra local.
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7.1.2.5 Mobilização
Deslocamento do maquinário necessário à execução dos serviços para os locais de
intervenção.

7.1.2.6 Instalação de canteiros de obras
Os canteiros de obra nada mais são do que a infraestrutura básica que dá subsídio as
obras de engenharia previstas para a construção ou ampliação de uma rodovia. Os
canteiros de obra abrigam as instalações administrativas (escritórios, oficinas,
almoxarifados, ambulatórios, etc.); instalações de produção (carpintaria, laboratórios,
etc.); instalações comunitárias (alojamentos, vestiários, refeitórios, sanitários, etc.); e,
instalações industriais (central de britagem, usinas, depósitos, etc.). A implantação de
canteiros de obra deve, prioritariamente, ser realizada em consonância com as
exigências do órgão licenciador.

7.1.2.7 Abertura de acessos
Os acessos são utilizados para o tráfego de máquinas e veículos no período em que
esse tráfego não possa ser feito nem pela plataforma sobre a qual se implantará a
nova pista duplicada, nem pela rodovia já existente. Os acessos devem ser feitos
dentro da faixa de domínio da rodovia.

7.1.2.8 Tráfego e operação de máquinas e equipamentos
Haverá considerável aumento do tráfego de máquinas pesadas e veículos durante a
instalação do empreendimento.

7.1.2.9 Desmatamentos e limpezas de terreno
Consistem na remoção da cobertura vegetal da faixa de domínio da rodovia, das vias
de acesso, das áreas de jazidas, bota foras e canteiros de obra, bem como toda área
destinada a unidades de infra-estrutura.

7.1.2.10 Utilização de áreas de empréstimo e bota fora
As operações de corte e aterro ao longo da rodovia pressupõem a necessidade de
movimentação de terra. Essa atividade deve ser planejada considerando a
identificação de trechos e a escolha de ações que minimizem ao máximo os impactos.

7.1.2.11 Execução de drenagem superficial
Os elevados e as trincheiras são previstos com calhas de escoamento e canais
laterais para coleta e escoamento das águas pluviais.
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7.1.2.12 Manutenção e operação do modal rodoviário
Esta etapa deverá envolver, além das ações de inspeção preventiva e corretiva, o
monitoramento ambiental da faixa de domínio, cujas diretrizes serão estabelecidas no
Programa de Monitoramento Ambiental.
Todas essas atividades descritas, conforme sua natureza, poderão provocar impactos
positivos ou negativos sobre o meio ambiente, que serão classificados (de acordo com
as fases de concepção, instalação ou operação do empreendimento) e avaliados no
item subsequente, no qual consta, ainda, a previsão das medidas mitigadoras
sugeridas para cada caso, correlacionando-as, sempre que possível, aos programas
ambientais.
7.1.3 DESCRIÇÃO DOS
OTIMIZADORAS

IMPACTOS

E

RECOMENDAÇÃO

DE

MEDIDAS

7.1.3.1 Fase de implantação
7.1.3.1.1 Dúvidas e Ansiedade em Relação às Implicações do Empreendimento
É comum que a construção de um empreendimento de grande porte atraia a atenção
das populações afetadas, criando um clima de inquietação e ansiedade nas
comunidades locais. Geralmente são dúvidas sobre os impactos que o
empreendimento acarretará na região e quais implicações trarão para a vida dos
habitantes. O Quadro 35 apresenta a avaliação desse impacto.
Quadro 35 – Avaliação do impacto “dúvidas e ansiedade em relação às implicações do
empreendimento”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Temporário

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Regional

Magnitude

Média

Importância

Média

Significância

Significativo

Medidas Mitigadoras

•

Implementação do Programa de Comunicação Social conforme descrito no
item Programas Ambientais, para divulgação do empreendimento;

•

esclarecimento das dúvidas da população local acerca das atividades
desenvolvidas pelo empreendimento e os impactos gerados.
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7.1.3.1.2 Desapropriação e reassentamento
Embora haja poucas desapropriações, os impactos são intensos e modificam a vida
das famílias. Nesse sentido, sugere-se a contratação de assistentes sociais para
identificar as necessidades das famílias que terão suas terras desapropriadas e
auxiliar na redução dos danos. A avaliação desse impacto é apresentada no Quadro
36.
Quadro 36 – Avaliação do impacto “desapropriação e reassentamento”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Permanente

Temporalidade

Longo Prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Grande

Significância

Significativo

Medidas Mitigadoras

•

Identificar as famílias cujas terras serão desapropriadas, estabelecendo
diálogo por meio de um assistente social, para intermediar o reassentamento
em áreas que melhor se enquadrem às suas necessidades.

7.1.3.1.3 Interferência sobre o acampamento do MST 1º de abril
Com a duplicação, haverá a necessidade de remoção dos barracos do acampamento
do MST. O Quadro 37 apresenta a ponderação dos aspectos qualitativos desse
impacto.
Quadro 37 – Avaliação do impacto “interferência sobre o acampamento MST - 1º de abril”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Provável

Duração

Permanente

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Grande

Importância

Grande

Significância

Muito Significativo

Medidas Mitigadoras
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•

Negociação com a coordenação do acampamento para a sua remoção da
área não edificante da rodovia.

•

acompanhamento desse processo.

7.1.3.1.4 Conflitos relativos à indenização referente à faixa de domínio
A duplicação do trecho da BR-290/RS gera a necessidade de realocação de alguns
proprietários localizados dentro dos limites estipulados para a faixa de domínio, com
consequente indenização por prejuízos.
Em muitos casos o proprietário indenizado não concorda com a avaliação de sua
propriedade, o que gera conflitos entre este e o empreendedor.
Quadro 38 – Avaliação do impacto “conflitos relativos com à indenização referente à faixa de
domínio”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Provável

Duração

Temporário

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Média

Significância

Pouco Significativo

Medidas mitigadoras

•

Esclarecer a população quanto aos procedimentos indenizatórios;

•

Identificar os proprietários diretamente afetados e proceder às negociações
de forma clara, compreensível e justa, para evitar conflitos.

7.1.3.1.5 Remoção do gasoduto entre os quilômetros 112,3 e 130,5
A duplicação do trecho da BR-290 será realizada do lado direito da rodovia, em virtude
do maior aproveitamento da faixa de domínio, já que a pista existente está localizada
assimetricamente à esquerda. Com isso, o gasoduto localizado entre os quilômetros
112,3 e 130,5, dentro da faixa de domínio da rodovia poderá ser removido, afetando o
fornecimento de gás temporariamente.
Quadro 39 – Avaliação do impacto “remoção do gasoduto entre os quilômetros 112,3 e 130,5”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Provável

Duração

Temporário
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Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Média

Importância

Grande

Significância

Significativo

Medidas mitigadoras

•

Esclarecer os clientes da Sulgás (operadora do gasoduto) quanto aos
procedimentos e provável interrupção temporária do fornecimento de gás;

7.1.3.1.6 Alteração no cotidiano da população
O início das obras gera na população local alteração no seu cotidiano. O número de
máquinas e tratores nas pistas exige mais atenção de quem se desloca diariamente
nessa área ou que mora no entorno da rodovia. Por isso, a sinalização deverá ser
adequada para evitar acidentes e atropelamentos.
Outro aspecto desta alteração no cotidiano surge na expectativa dessas populações
com relação à maior oferta de trabalho, que gera demandas e conflitos. Estes últimos,
na maioria das vezes decorrentes da convivência entre moradores e trabalhadores
vindos de outras regiões.
Quadro 40 – Avaliação do impacto “alteração no cotidiano da população”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Provável

Duração

Temporário

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Grande

Significância

Significativo

Medidas Mitigadoras

•

Contribuir para a redução dos elevados índices de acidentes no trânsito.
Nesse sentido, ações que promovam a responsabilidade individual dos
cidadãos, devem ser intensificadas, tanto pelo empreendedor como pelos
poderes públicos, seja em nível estadual, municipal ou federal;

•

reduzir o número de acidentes, com a redução de velocidade. A sinalização
indicará a redução da velocidade e os locais para travessia de pedestres;
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•

cumprir o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro – CTB – e nas
Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito – Contran. Quanto a
Visibilidade, legibilidade e segurança, a sinalização deve ser visualizada e
lida a uma distância que permita segurança e tempo hábil para a tomada de
decisão, de forma a evitar hesitação e manobras bruscas, além de
atropelamentos e outros riscos.

7.1.3.1.7 Interferências no tráfego devido às obras
Durante a execução das obras de duplicação haverá movimentação de máquinas e
execução de serviços de terraplenagem e pavimentação, que afetarão a circulação de
veículos e pedestres, principalmente nas travessias urbanas.
Haverá, também, um aumento no fluxo de veículos pesados que abastecerão as
obras, bem como de veículos de pequenos porte do pessoal administrativo. O Quadro
41 mostra a avaliação dos impactos.
Quadro 41 – Avaliação do impacto “interferências no tráfego devido às obras”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Temporário

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Média

Importância

Média

Significância

Significativo

Medidas Otimizadoras

•

Identificar os acessos a serem utilizados e definir planos para movimentação
de equipamentos e veículos pesados antecipadamente.

7.1.3.1.8 Melhoria dos Acessos Vicinais
A instalação do empreendimento exigirá melhorias nas vias de acesso vicinais, dada a
necessidade de transporte para os canteiros, locais de empréstimo, bota fora, etc. A
avaliação do impacto é mostrada no Quadro 42.
Quadro 42 – Avaliação do impacto “melhoria dos acessos vicinais”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Positivo

Forma

Direto

Probabilidade

Certo
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Duração

Permanente

Temporalidade

Médio Prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Pequena

Significância

Pouco significativo

Medidas Otimizadoras

•

Estabelecimento de parcerias com os órgãos competentes para definição dos
procedimentos a serem adotados;

•

divulgação contínua e sistematizada das condições de tráfego, em especial
às comunidades locais, destacando os horários e locais de maior intensidade,
além da adoção de sinalização adequada.

7.1.3.1.9 Aumento de Oferta de Postos de Trabalho
A fase de instalação do empreendimento dinamizará o mercado de trabalho local e
regional. A oferta de emprego desencadeada pela execução das obras de duplicação
irá beneficiar principalmente a mão de obra não qualificada. Esse fator gera duas
consequências para a população local: num primeiro momento a redução das taxas de
desemprego, geralmente elevadas; e num segundo momento, provocando um efeito
contrário, com aumento nas taxas de desemprego pela finalização da obra. O Quadro
43 apresenta a avaliação realizada para esse impacto.
Quadro 43 – Avaliação do impacto “aumento de oferta de postos de trabalho”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Positivo/Negativo
após as obras

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Temporário

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Regional

Magnitude

Média

Importância

Grande

Significância

Muito Significativo

Medidas Otimizadoras

•

Dar preferência para cadastramento e contratação de mão de obra local
(comunidades e sedes municipais imediatamente próximas à área de
instalação do empreendimento);
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•

veicular informações sobre o empreendimento por meio de propagandas,
pela mídia, além de cartazes e contato direto;

•

divulgar o quantitativo de vagas existentes, o perfil e a qualificação
necessária à mão de obra contratada.

7.1.3.1.10 Aumento da Renda Local
A instalação do empreendimento irá demandar maior quantidade de mão de obra,
principalmente não-qualificada, o que possibilita a contratação da população local
(sedes urbanas e comunidades imediatamente próximas à área prevista para a
instalação). Dessa forma, possibilitará um aumento na renda local. O Quadro 44
apresenta a avaliação desse impacto.
Quadro 44 – Avaliação do impacto “aumento da renda local”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Positivo

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Temporário

Temporalidade

Médio Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Regional

Magnitude

Grande

Importância

Grande

Significância

Muito Significativo

Medidas Otimizadoras

•

Dar preferência à mão de obra local (população das sedes urbanas
imediatamente

próximas

à

área

prevista

para

instalação

do

empreendimento);

•

priorização da contratação e uso dos serviços, comércio e insumos locais.

7.1.3.1.11 Geração de Resíduos Sólidos
A instalação do empreendimento produzirá uma quantidade significativa de resíduos
sólidos. Por isso é importante a identificação do tipo de resíduo gerado, possibilitando
adequações ao seu acondicionamento e disposição final. O Quadro 45 mostra a
avaliação desse impacto.
Quadro 45 – Avaliação do impacto “geração de resíduos sólidos”
Meio
Físico/Socioeconômico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Temporário
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Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Média

Importância

Média

Significância

Significativo

Medidas Mitigadoras

•

Correta

manipulação

do

lixo,

incluindo

as

seguintes

etapas:

acondicionamento, coleta, transporte e tratamento e/ou disposição final;

•

utilização de recipientes apropriados para o acondicionamento, atendendo as
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

•

instalação do Plano de Controle de Resíduos Sólidos.

7.1.3.1.12 Alteração na Paisagem Natural
Com relação à cobertura vegetal e à travessia de corpos hídricos, as alterações na
paisagem referem-se à abertura da faixa de domínio, relacionando-se basicamente à
perda e fragmentação de áreas de vegetação nativa (incluindo matas ciliares). O
Quadro 46 mostra a avaliação desse impacto.
Quadro 46 – Avaliação do impacto “alteração na paisagem natural”
Meio
Físico/Biótico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Permanente

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Grande

Significância

Significativo

Medidas Mitigadoras

•

Evitar locais de remanescentes florestais e de valor paisagístico;

•

quando a intervenção em áreas de fragilidade ambiental não puder ser
evitada, adotar procedimentos especiais, tais como a criação de vértices que
minimizem o impacto visual, instalação de estruturas que exijam menor área
de supressão e realização de corte seletivo.
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7.1.3.1.13 Pressão sobre Áreas de Preservação Permanente
Embora o projeto tenha sido elaborado de forma a interferir o mínimo possível nos
remanescentes de vegetação, o traçado interceptará APPs, o que agravará a
fragmentação dos remanescentes, já tão escassos na região. O Quadro 47 mostra a
avaliação feita para esse impacto.
Quadro 47 – Avaliação do impacto “pressão sobre APPs”
Meio
Biótico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Temporário

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Média

Importância

Grande

Significância

Muito Significativo

Medidas Mitigadoras

•

Evitar locais de remanescentes florestais e de valor paisagístico;

•

quando a intervenção em áreas de fragilidade ambiental não puder ser
evitada, adotar procedimentos especiais;

•

proceder

à

recuperação,

seguindo

criteriosamente

o

Programa

de

Recuperação de Áreas Degradadas, observando cuidadosamente as
particularidades de cada fragmento vegetal.
7.1.3.1.14 Supressão da vegetação/Redução da biomassa vegetal
Este impacto deverá ocorrer onde haverá a abertura da faixa de domínio e a melhoria
e abertura de novos acessos. A remoção de biomassa vegetal que inclui o corte de
indivíduos de várias espécies é um impacto que provocará alterações locais na
composição, estrutura e dinâmica da comunidade e caracteriza-se como um impacto
permanente.
A faixa de domínio da rodovia a ser duplicada apresenta-se, em grande parte, coberta
por florestas em diferentes estágios de regeneração. A paisagem da região apresentase bastante fragmentada principalmente pela silvicultura, pecuária e agricultura em
geral. A faixa de domínio constitui, em vários trechos, um refúgio para o
desenvolvimento da vegetação florestal, tornando-se importante para a manutenção
de árvores matrizes. Assim sendo, a supressão dos remanescentes florestais pode
significar desde a perda de diversidade genética das espécies até extinção local de
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algumas espécies. A supressão também pode acarretar alterações no microclima do
entorno da rodovia, além de uma maior descaracterização da paisagem.
Pode ocorrer que proprietários locais ampliem, intencionalmente ou não, a área
inicialmente desmatada pela obra, através de desmatamentos irregulares não
autorizados pelo órgão licenciador. O desmatamento irregular intencional ocorre em
função da pretensão de alguns proprietários que buscam, dentre outros fatores,
aumentar a área de pastagem e/ou de cultivo, obter um volume maior de madeira para
aproveitamento e/ou comercialização e mesmo uma indenização mais elevada por
parte do empreendedor. O desmatamento não intencional ocorre, na maioria das
vezes, em função do uso de fogo (queimadas) no interior ou nas laterais da faixa de
domínio, por ocasião da “limpeza” realizada pelo proprietário. Essa “limpeza” é
realizada, principalmente, com o objetivo de cultivar a área desmatada ou de secar a
madeira disponível.
Quadro 48 – Avaliação do impacto “Supressão da vegetação/Redução da biomassa vegetal”
Meio
Biótico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Permanente

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Grande

Significância

Significativo

Medidas Mitigadoras

•

Realizar a abertura de novos acessos somente quando não for possível a
utilização das vias já existentes. Se por ventura houver necessidade de
abertura de novas vias de serviço, deverão ser priorizadas áreas que
possuam vegetação mais alterada e áreas antropizadas e ainda que
apresentem relevos menos acidentados;

•

desativar e recuperar os caminhos de serviços que não serão mais utilizados,
por meio do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, visando à
recomposição da vegetação nesses locais;

•

implantar os canteiros de obra e infraestrutura em locais onde a vegetação
encontra-se alterada. Após o término das obras, essas áreas receberão
tratamento

de

recomposição

vegetal,

enfocadas

no

Programa

de

Recuperação de Áreas Degradadas;
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•

realizar palestras para a população dos municípios diretamente afetados, e
principalmente para os proprietários dos imóveis rurais interceptados pelo
traçado, sobre a importância da conservação da flora na região, no âmbito do
Programa de Comunicação Social;

•

adotar os procedimentos relativos ao desmatamento seletivo nas atividades
de instalação das infra-estruturas, retirando somente as árvores mais altas,
em locais onde não for possível à adoção da medida acima recomendada.
Essas medidas poderão ser contempladas no Programa de Supressão de
Vegetação.

7.1.3.1.15 Alteração das Condições Naturais dos Solos e Desvalorização de suas
Funções
Estes impactos ocorrerão a partir dos desmatamentos, destocamentos, retirada da
camada superficial, limpeza e compactação dos solos, causando a exposição dos
solos diretamente às intempéries, escoamento superficial e dos nutrientes. A avaliação
desse impacto é apresentada no Quadro 49.
Quadro 49 – Avaliação do impacto “alteração das condições naturais dos solos e desvalorização
de suas funções”
Meio
Físico
Natureza

Negativo

Forma

Indireto

Probabilidade

Certo

Duração

Temporário

Temporalidade

Médio Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Média

Importância

Média

Significância

Significativo

Medidas Mitigadoras

•

Implantar as medidas indicadas no Programa de Recuperação de Áreas
Degradadas e de Controle dos processos Erosivos, e no Plano Ambiental
para a Construção (PAC), descritos no item Programas Ambientais;

•

acumular e estocar o horizonte orgânico dos solos para posterior
reaproveitamento na recobertura das superfícies expostas;

•

proteger

as

superfícies

de

terrenos

expostas

pelas

operações

de

terraplanagem com materiais naturais ou artificiais, procedendo à proteção
contra erosão, deslizamentos e assoreamentos;
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•

revegetar as áreas de uso e de servidão.

7.1.3.1.16 Criação de Ambientes Favoráveis à Proliferação de Vetores Indesejáveis
Dependendo das condições em que se encontrarem as áreas de bota fora de material
inservível e/ou do canteiro de obras, estas poderão favorecer a proliferação de vetores
de doenças devido à formação de poças d’água, por exemplo.
As condições que favorecem a proliferação de tais vetores são a falta de água potável
ou de qualidade, sistema de coleta de efluentes sanitários deficiente, falta de controle
na disposição do lixo, canteiro de obra localizado em área insalubre e superpopulação
do acampamento. A avaliação feita para esse impacto é apresentada no Quadro 50 a
seguir.
Quadro 50 – Avaliação do impacto “criação de ambientes favoráveis à proliferação de vetores
indesejáveis”
Meio
Biótico
Natureza

Negativo

Forma

Indireto

Probabilidade

Provável

Duração

Temporário

Temporalidade

Médio Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Média

Significância

Pouco Significativo

Medidas Mitigadoras
Implantar as medidas indicadas no Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e
no Plano Ambiental para a Construção;

•

manter permanentemente condições de escoamento das águas, evitando a
formação de alagamentos;

•

revegetar as áreas de uso e de servidão.

7.1.3.1.17 Carreamento de Resíduos Provenientes da Obra para os Corpos Hídricos
As obras propriamente ditas poderão ter como efeito o carreamento de resíduos para
os corpos d’água localizados nas proximidades das obras. Este efeito dá-se em função
dos movimentos de terra, escavações em rocha, drenagem de areia, preparo de
asfalto, dentre outros.
Os reflexos decorrentes deste efeito compreendem mudanças no aspecto da água,
devido ao aumento de teor de sólidos e turbidez, podendo trazer como consequências,
alterações na qualidade da água e no seu uso. Entretanto, estas ocorrências são de
baixa intensidade e deverão ter acompanhamento de operadores durante o processo,
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evitando que assumam maiores proporções. O Quadro 51 apresenta a avaliação do
impacto.
Quadro 51 – Avaliação do impacto “carreamento de resíduos provenientes da obra para os corpos
hídricos”
Meio
Físico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Provável

Duração

Temporário

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Regional

Magnitude

Pequena

Importância

Média

Significância

Pouco Significativo

Medidas Mitigadoras
Atender às recomendações do PAC (Plano Ambiental de Construção) e implementar
as seguintes medidas:

•

os projetos de estradas de acesso e os cortes de drenagem deverão
obedecer às orientações do PAC;

•

caso haja necessidade de implantar qualquer estrutura dentro de um curso
d’água para vencer uma travessia muito extensa, projetos especiais deverão
ser concebidos, de modo a não alterar as condições atuais de escoamento;

•

em terrenos sujeitos às inundações, os eventuais acessos existentes e
executados inadequadamente deverão ser melhorados, através da instalação
de bueiros, galerias, pontilhões, entre outros, tendo por objetivo restabelecer
as condições naturais de drenagem;

•

revegetação e alocação de dispositivos de drenagem e contenção deverão
ser realizadas em todos os taludes de corte e/ou aterro, a fim de protegerem
as instalações e preservar o terreno contra erosão;

•

serviços de terraplanagem na área de bota fora e de empréstimos deverão
ser planejados de forma que sejam evitados processos erosivos;

•

não deverá ser permitido que eventuais pontes ou pontilhões construídos
para transposição de pequenos cursos d’água reduzam a seção de
escoamento.
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7.1.3.1.18 Instalação de Processos Erosivos
A fase de construção da duplicação demanda a movimentação de terras, bem como a
exploração de materiais terrosos, arenosos e pétreos. Acresce-se, ainda, a abertura
de acessos internos da obra e regularização daqueles já existentes. Todas estas
atividades, ao removerem a cobertura vegetal e ao subtraírem solo em diferentes
níveis, expõem horizontes mais suscetíveis à erosão, a qual se manifesta,
inicialmente, sob a forma de erosão laminar, podendo, eventualmente, evoluir para
formas mais graves, representadas por sulcos, ravinas e voçorocas. A avaliação desse
impacto é apresentada no Quadro 52.
Quadro 52 – Avaliação do impacto “instalação de processos erosivos”
Meio
Físico
Natureza

Negativo

Forma

Indireto

Probabilidade

Provável

Duração

Temporário

Temporalidade

Longo Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Regional

Magnitude

Média

Importância

Média

Significância

Significativo

Medidas Mitigadoras

•

Nas áreas que apresentam instabilidade, adequar o cronograma de obras de
modo a não realizá-las em época de chuvas;

•

nas áreas mais críticas deverão ser utilizados equipamentos adequados à
fragilidade do solo;

•

instalar um sistema de drenagem eficiente na faixa de domínio da rodovia;

•

implantar revestimento vegetal nas rampas sujeitas à erosão;

•

Demais medidas mitigadoras deste impacto deverão estar detalhadas no
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e de Controle dos
Processos Erosivos, e o Plano Ambiental para a Construção (PAC).

7.1.3.1.19 Atropelamento e/ou colisão com animais
Um impacto potencial consiste no trânsito de operários e máquinas durante a fase de
implantação da duplicação do trecho da BR-290/RS, causando o atropelamento de
espécies, além do ruído produzido pelos equipamentos.
O atropelamento em rodovias é causa de mortalidade para vários animais silvestres
em todo mundo. As aves são as principais vítimas de colisões, respondendo pela
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maioria das espécies atingidas, mais intensamente ainda em ambientes antropizados.
O Quadro 59 mostra as ponderações feitas para esse impacto.
Quadro 53 – Avaliação do impacto “atropelamento e/ou colisão com animais”
Meio
Biótico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Provável

Duração

Temporário

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Grande

Significância

Significativo

Medidas Mitigadoras

•

Identificar as espécies e os locais com maior riqueza e abundância e
estabelecer passagens, como túneis e redes em dossel, que minimizem os
atropelamentos e que permitam o fluxo entre os fragmentos;

•

deve-se estabelecer barreiras que direcionem o fluxo de animais para locais
previamente selecionados para permitir o cruzamento da pista;

•

informar, por meio do Plano de Comunicação, aos operários o risco de
atropelamentos e colisão com animais.

7.1.3.1.20 Alteração da qualidade da água
O principal impacto sobre o meio aquático a ser considerado para a fase de
implantação é a alteração da qualidade d’água dos arroios que cruzam a rodovia. A
movimentação de terra e a alteração das margens destes corpos hídricos poderão
ocasionar um incremento de sedimento modificando as características físico-químicas
da água como turbidez, pH, temperatura, condutividade, concentração de nutrientes,
entre outros.
Estas alterações nas características d’água interferem nos processos de produtividade
primária, devido a alterações de incidência luminosa, e em organismos especialmente
sensíveis às alterações da qualidade da água.
Nos arroios amostrados, contudo, foi identificada uma fauna considerada tolerante a
esses tipos de alterações atenuando assim a gravidade desse impacto. Outro fator a
ser considerado é a constante lixiviação dos solos coberto por lavouras da área de
influência direta e indireta, o que já provoca maior acúmulo de sedimentos nos arroios
independente das interferências das obras de implantação da rodovia.
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As fontes de contaminação dos corpos hídricos decorrentes das operações de
implantação da obra podem advir de possíveis vazamentos de produtos químicos
como combustíveis e outros produtos utilizados na pavimentação da rodovia. Apesar
de serem facilmente evitáveis, vazamentos deste tipo poderão impactar mais
severamente a ictiofauna e outros organismos aquáticos. As ponderações dos
aspectos qualitativos desse impacto é apresentada no Quadro 54.
Quadro 54 – Avaliação do impacto “alteração da qualidade da água”
Meio
Físico/Biótico
Natureza

Negativo

Forma

Indireto

Probabilidade

Provável

Duração

Temporário

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Média

Importância

Grande

Significância

Muito Significativo

Medidas mitigadoras

•

Recomposição das matas ciliares e adoção de medidas durante a realização
da obra que reduzam o aporte de sedimentos nos cursos d’água e medidas
preventivas contra vazamentos de produtos químicos;

•

treinamento aos grupamentos locais de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e
Polícia Rodoviária.

7.1.3.1.21 Assoreamento de corpos d’água
O nível da água em uma área úmida é controlado por uma série de fatores como
precipitação, inundação de rios próximos e perfil do terreno. Certas espécies de
anfíbios são extremamente dependentes da formação de poças temporárias
resultantes de inundações dos arroios, em áreas de várzea (Semlistch et al. 1996). A
retirada de vegetação ciliar está entre as principais causas do assoreamento de cursos
d’água. A instalação do empreendimento poderá contribuir para o processo de
assoreamento dos rios devido à supressão da vegetação da faixa ripária, alterando
assim o regime de alagamentos em áreas próximas. O Quadro 55 mostra as
ponderações feitas para esse impacto.

Quadro 55 – Avaliação do impacto “assoreamento de corpos d’água”
Meio
Físico e Biótico
Natureza

Negativa

Forma

Indireto

Probabilidade

Provável
462

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da rodovia
BR-290/RS, segmento km 112,3 – km 228,0
Volume II

Duração

Permanente

Temporalidade

Longo prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Grande

Importância

Grande

Significância

Muito significativo

Grau de Resolução

Médio

Medidas recomendadas

•

Recomposição das matas ciliares e adoção de medidas durante a realização
da obra que reduzam o aporte de sedimentos nos cursos d’água;

•

equilibrar os balanços de corte e aterro. Construção de valetas, taludes e
drenagens adequadas;

•

revegetar as margens da rodovia e os taludes de cortes e aterros;

•

recuperar as áreas degradadas.

7.1.3.1.22 Supressão de espécies vegetais imunes ao corte e ameaçadas de extinção
A duplicação da rodovia será executada sobre a faixa de domínio, em grande parte
coberta por florestas em diferentes estágios de regeneração. Nestas áreas foram
identificadas espécies vegetais imunes ao corte e também espécies constantes da
lista da flora ameaçada de extinção (conforme legislação estadual) que serão
suprimidas. A ponderação dos aspectos qualitativos desse impacto é apresentada no
Quadro 56.
Quadro 56 – Avaliação do impacto “supressão de espécies vegetais imunes ao corte e ameaçadas
de extinção”
Meio
Biótico
Natureza

Negativa

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Permanente

Temporalidade

Curto prazo

Reversibilidade

Ireversível

Abrangência

Local

Magnitude

Média

Importância

Média

Significância

Significativo

Grau de Resolução

Médio

Medidas recomendadas
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•

Recomenda-se o resgate das espécies imunes ao corte e ameaçadas que
deverão ser transplantadas para locais adequados executando o posterior
monitoramento do estado fitossanitário dos indivíduos transplantados;

•

executar a reposição florestal utilizando espécies nativas de interesse
conservacionista.

7.1.3.1.23 Fragmentação de habitat
Os efeitos da modificação das paisagens naturais e a consequente fragmentação das
mesmas são, atualmente, as maiores ameaças à biodiversidade (Fahrig, 2003; Fisher
e Lindenmayer, 2007). As consequências negativas que a fragmentação e a perda de
habitat exercem sobre a diversidade nativa de plantas e animais já são reconhecidas
para diferentes regiões e tipos de florestas em todo o mundo (Becker et al. 2007, Miller
e Cale, 2000; Stuart et al., 2004; Fisher & Lindenmayer 2007). Os impactos sobre a
comunidade de anfíbios, répteis, aves e mamíferos que serão gerados pela construção
da rodovia, através da fragmentação e supressão de habitats, potencializarão os
impactos que a região já vem sofrendo ao longo dos anos através da crescente
urbanização. Observa-se na área de estudo alterações do habitat florestal original
pelas monoculturas florestais como o eucalipto Eucalyptus sp., o pinus Pinus sp. e a
acácia Acacia sp., cultivos de gramíneas exóticas como a Brachiaria sp. para pecuária
de subsistência, a utilização do solo para agricultura e o crescimento da urbanização.
As áreas restritas de florestas nativas encontram-se, portanto, degradadas e isoladas
em pequenos fragmentos de mata e ao longo dos cursos d´água.
No atual contexto onde as florestas naturais se encontram secundarizadas e
fragmentadas (Wright e Muller-Landau, 2006; Neff et al., 2006) destaca-se a
importância da manutenção dos corredores florestais ripários como habitat da fauna
provenientes de paisagens fragmentadas (Lees e Peres, 2008; Naxara, 2008). A
instalação do empreendimento estará contribuindo para o processo de fragmentação e
destruição de corredores florestais, uma vez que a duplicação da rodovia irá suprimir
faixas de vegetação florestais ripárias, as quais constituem corredores naturais para a
fauna terrestre.
Esta fragmentação de florestas influencia na distribuição das espécies, em grande
parte pelo efeito de borda. Espécies residentes ao longo da faixa de domínio da
rodovia possivelmente se deslocarão para outros habitats, o que acarretará em
competição com outras populações estabelecidas. Com o aumento do efeito de borda,
que é uma consequência da fragmentação, ocorrem mudanças como diferenças
quanto à composição florística e densidade da ramagem. A incidência da luz lateral
produz uma densidade de ramos e folhas dificilmente encontrada no interior da mata.
Nesse ambiente é comum encontrar espécies generalistas. A comunidade de borda da
mata é incrementada pela ocorrência das espécies que ocorrem preferencialmente em
áreas abertas com árvores esparsas. Estas utilizam a borda como locais de
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nidificação, repouso e alimentação, embora muitas forrageiem em áreas abertas. Há,
contudo espécies que vivem exclusivamente no interior da mata que sofrerão com a
fragmentação e perda do habitat em consequência da duplicação da rodovia.
A restrição dos habitats, o aumento do uso antrópico do solo e a urbanização têm
como consequências o isolamento das populações, a redução da oferta alimentar, a
competição por nichos, desajustes nos padrões comportamentais, problemas de
sanidade animal, aumento da caça e captura das espécies, invasão de espécies
exóticas competidoras e de espécies vetores de doenças humanas (Mcintyre e
Lavorel, 1994; Langois et al., 2001; Fontana et al., 2003). O Quadro 57 mostra a
avaliação desse impacto.
Quadro 57 – Avaliação do impacto “fragmentação de habitat”
Meio
Biótico
Natureza

Negativa

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Permanente

Temporalidade

Curto prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Grande

Importância

Grande

Significância

Muito significativo

Grau de Resolução

Médio

Medidas recomendadas
Implantação de reflorestamento com espécies florestais nativas e recuperação de
corredores ecológicos. Em escala local os corredores florestais irão ligar pelo menos
dois fragmentos de floresta que estiveram anteriormente ligados e irão conectar áreas
ripárias próximas. O reflorestamento, portanto, deverá ser realizado próximo aos
cursos de água (mata ciliar) e próximo aos remanescentes florestais ou ainda em
áreas de proteção ambiental, localizadas próximas à obra. Tais medidas irão
proporcionar uma diminuição na subdivisão e redução das populações, aumento no
habitat de utilização da fauna, aumento nas taxas de deslocamentos dos animais e
melhoramento genético através de cruzamentos entre populações.
7.1.3.1.24 Aumento da emissão de ruídos e poeiras
Este impacto será causado pela intensificação do tráfego de veículos, máquinas e
equipamentos e pelas próprias atividades da obra, em especial durante os serviços de
terraplenagem. A ponderação feita para esse impacto é apresentada no Quadro 58.
Quadro 58 – Avaliação do impacto “aumento da emissão de ruídos e poeiras”
Meio
Físico
Natureza

Negativa

Forma

Direto
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Probabilidade

Certo

Duração

Temporário

Temporalidade

Curto prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Média

Importância

Média

Significância

Significativo

Medidas recomendadas

•

Planejamento para o transporte de materiais e equipamentos;

•

controle do teor de umidade do solo;

•

utilização de equipamentos de segurança, como máscaras, botas, fones de
ouvido, luvas, capacetes, etc;

•

monitoramento dos níveis de efluentes e ruídos das descargas dos motores;

•

evitar trabalho noturno em locais próximos a aglomerações urbanas;

•

controle e manejo das velocidades médias e níveis de emissões dos veículos;

•

divulgação dos resultados do monitoramento e controle.

7.1.3.1.25 Interferência com Áreas de Autorizações e Concessões Minerárias
Caso as atividades de pesquisa e exploração mineral sejam prejudicadas pelo
empreendimento, deverão ser negociadas medidas de indenização ou compensação,
juntos aos titulares da lavra. O Quadro 59 mostra as ponderações feitas para esse
impacto.
Quadro 59 – Avaliação do impacto “interferência com áreas de autorizações e concessões
minerárias”
Meio
Físico
Natureza

Negativo

Forma

Direto

Probabilidade

Provável

Duração

Permanente

Temporalidade

Curto Prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Pequena

Significância

Pouco Significativo

Medidas Mitigadoras
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•

Acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, para
que seja verificada a localização dessas áreas antes do consentimento de
autorizações e concessões minerárias.

7.1.3.2 Fase de operação
7.1.3.2.1 Acidentes com materiais contaminantes
Para os organismos aquáticos como anfíbios e peixes, o principal impacto, que pode
ocorrer durante a fase de operação da rodovia duplicada é a contaminação de corpos
d’água devido acidentes envolvendo veículos com carga perigosa. Caso acidentes
desse tipo ocorram nas proximidades dos corpos d’água, os vazamentos de
substâncias químicas irão contaminar os ambientes aquáticos podendo ter sérias
consequências dependendo das substâncias presentes. O Quadro 60 apresenta a
avaliação do impacto.
Quadro 60 – Avaliação do impacto “acidentes com materiais contaminantes”
Meio
Biótico
Natureza

Negativa

Forma

Indireto

Probabilidade

Provável

Duração

Permanente

Temporalidade

Longo prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Grande

Importância

Grande

Significância

Muito significativo

Grau de Resolução

Médio

Medidas recomendadas

•

Implantação de sinalização, de modo a prevenir acidentes. E implantação de
redutores de velocidade nos trechos próximos aos corpos d’água,
principalmente daqueles relevantes para a fauna aquática.

7.1.3.2.2 Aumento do risco de queimadas acidentais
Nos períodos de estiagem, a vegetação das margens da rodovia fica sujeita à um alto
risco de incêndio, desencadeado principalmente por pontas de cigarro jogadas pelos
motoristas. A duplicação da rodovia possibilitará o aumento do volume de tráfego,
aumentando o risco de queimadas. O Quadro 61 mostra a avaliação desse impacto.
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Quadro 61 – Avaliação do impacto “aumento do risco de queimadas acidentais”
Meio
Biótico
Natureza

Negativa

Forma

Indireto

Probabilidade

Provável

Duração

Cíclico

Temporalidade

Longo prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Pequena

Significância

Pouco significativo

Grau de Resolução

Médio

Medidas recomendadas
Implantação de sinalização instrutiva sobre o risco de queimadas acidentais e
monitoramento da flora.
7.1.3.2.3 Aumento da dispersão de espécies exóticas
Espécies pioneiras e heliófilas, dentre as quais, algumas exóticas com forte potencial
invasivo, beneficiam-se da perturbação ambiental criada pela supressão de vegetação
e movimentação de terra, para a sua propagação (Spellerberg 1998). As rodovias têm
servido como meio de disseminação de espécies exóticas, que causam prejuízos à
economia, como por exemplo, o capim-anoni (Eragrostis plana) e o tojo (Ulex
europaeus). A duplicação da rodovia tende a incrementar a disseminação de espécies
exóticas. A avaliação desse impacto é mostrada no Quadro 62.
Quadro 62 – Avaliação do impacto “aumento da dispersão de esécies exóticas”
Meio
Biótico
Natureza

Negativa

Forma

Indireto

Probabilidade

Provável

Duração

Permanente

Temporalidade

Longo prazo

Reversibilidade

Reversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Média

Significância

Pouco significativo

Grau de Resolução

Médio

Medidas recomendadas

•

implementação do Programa de Monitoramento de Flora;

•

evitar a supressão vegetal de forma a não criar condições para o
estabelecimento de espécies exóticas;
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•

monitorar e manejar populações de espécies exóticas previamente
reconhecidas, incluindo o acompanhamento de sua sanidade.

7.1.3.2.4 Aumento da incidência de animais atropelados da fauna silvestre
Os atropelamentos de exemplares de espécies da fauna terrestre em rodovias são
muito comuns em outros países (Trombulak e Frissell, 2000, Spellerberg, 1998;
Forman, 2000) e no Brasil (Vieira, 1996; Silveira, 1999; Rosa & Maus, 2004). As taxas
de atropelamentos estão relacionadas ao bioma de ocorrência da rodovia, ao grau de
destruição da vegetação, ao grupo de animais avaliado e as estações do ano
avaliadas (Yanes et al., 1995).
Para interligação de mais de 5.500 municípios brasileiros, foi implementada uma
extensa malha de rodovias com mais de 1.724.929 km, onde muitas destas rodovias
cortam importantes áreas de preservação da vida silvestre. Os 1,7 milhões de km de
rodovias existentes no Brasil destruíram diretamente cerca de 600 mil hectares que
eram ocupados por várias formas de vida. Número que tende a aumentar devido aos
programas de expansão de infraestrutura do governo Federal.
Os atropelamentos ocorrem principalmente em função de dois aspectos: 1) a fauna
utiliza os remanescentes florestais e as áreas de matas ciliares como refúgio, e as
tentativas de cruzamento da rodovia ocorrem devido ao fato das rodovias cortarem o
habitat das espécies (Silveira, 1999); 2) a disponibilidade de alimentos ao longo da
rodovia serve de atrativo para a fauna, principalmente mamíferos, como as áreas de
campos, gramados e cultivos herbáceos que contêm sementes, frutos e insetos
(Novelli et al., 1985). A disponibilidade de alimento paralela à rodovia acaba por atrair
para a pista, espécies de grandes herbívoros, por exemplo, podendo resultar no
atropelamento desses animais, cujo cadáver pode atrair a presença de espécies
carnívoras, criando-se um ciclo de atropelamento (Forman, 1997).
Devido ao aumento em largura da rodovia, espécies da herpetofauna, avifauna e
mastofauna que necessitam de grandes áreas florestais para sobreviver e, portanto,
atravessam a rodovia com maior frequência ou espécies que utilizam as áreas
paralelas à rodovia, terão maior dificuldade em transpô-la, aumentando assim, as
possibilidades de atropelamentos. Isso desencadeará um retrocesso das populações
naturais e o declínio demográfico de espécies que já possuem baixa densidade,
devido à destruição de habitats observada na região.
O aumento na incidência de atropelamentos tem como consequência direta a
diminuição de populações naturais e como consequências indiretas: 1) a diminuição
de agentes dispersores de sementes e de fungos micorrízicos, polinizadores de
plantas, predadores diferenciais de sementes, folhas, frutos e plântulas (Howe, 1980;
Gautier-Hion et al., 1985; Howe 1986; Janos et al., 1995, Brewer & Rejmanek, 1999);
2) a diminuição de componentes essenciais na cadeia trófica existente nos
ecossistemas (e.g. espécies predadoras de topo) sendo elementos necessários para a
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manutenção da biodiversidade e dos processos ecológicos (Begon et al., 1996; Reis et
al., 2006); 3) o aumento na disponibilidade de nichos vagos para as espécies exóticas
favorecendo a dominância de espécies alóctones (Umetsu & Pardini 2007). O Quadro
63 mostra a avaliação desse impacto.
Quadro 63 – Avaliação do impacto “aumento da incidência de animais atropelados da fauna
silvestre”
Meio
Biótico
Natureza

Negativa

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Permanente

Temporalidade

Longo prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Grande

Importância

Grande

Significância

Muito significativa

Grau de Resolução

Médio

Medidas recomendadas
Implantação do Programa de Monitoramento da Fauna visando o registro sistemático
de animais atropelados ao longo do trecho e o acompanhamento das populações
naturais existentes nas áreas do entorno da rodovia, tanto em áreas de campo quanto
em áreas florestais. Através do monitoramento as populações poderão ser
identificadas e quantificadas possibilitando uma avaliação objetiva da gravidade que
os atropelamentos representam para as populações naturais.
Instalação de mecanismos de mitigação para os atropelamentos, como passagens
para a fauna, ou redutores de velocidade e sinalização indicativa da presença de
animais silvestres.
Criação de corredores de vegetação de maneira a conduzir os animais para as
proximidades dos cursos d’água ou nos pontos onde sejam instalados os túneis.
7.1.3.2.5 Valorização do solo
Com a implantação das melhorias, as áreas rurais com acesso a partir da BR-290
sofrerão valorização. As áreas às margens da rodovia também deverão sofrer
valorização, com maior demanda para a instalação de indústrias e comércio. A
avaliação desse impacto é apresentada no Quadro 64.
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Quadro 64 – Avaliação do impacto “valorização do solo”.
Meio
Socioeconômico
Natureza

Positivo

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Permanente

Temporalidade

Curto prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Regional

Magnitude

Média

Importância

Média

Significância

Significativo

Medidas otimizadoras
Planejar a ocupação ordenada do solo nas áreas de influência.
7.1.3.2.6 Redução nos custos de transporte
A duplicação contribuirá para reduzir o tempo de viagem, facilitando a circulação e
reduzindo custos. Ressalta-se também que a diminuição no número de acidentes
também implica em redução no custo do transporte. O Quadro 65 mostra a avaliação
desse impacto.
Quadro 65 – Avaliação do impacto “redução nos custos de transporte”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Positiva

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Permanente

Temporalidade

Curto prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Regional

Magnitude

Média

Importância

Média

Significância

Significativo

Medidas otimizadoras

•

Divulgação dessas vantagens para a comunidade.

7.1.3.2.7 Alterações na qualidade do ar
O aumento no tráfego consequentemente acarretará em aumento na emissão de
poluentes como materiais particulados, SO2 e CO. O Quadro 66 apresenta a
ponderação dos impactos.
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Quadro 66 – Avaliação do impacto “alterações na qualidade do ar”
Meio
Físico
Natureza

Negativa

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Permanente

Temporalidade

Curto prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Média

Significância

Pouco significativo

Grau de resolução

Médio

Medidas recomendadas

•

Controle de emissão de gases tóxicos pelos automóveis e caminhões, por
parte de órgãos fiscalizadores do Governo Federal.

7.1.3.2.8 Geração de ruídos
A geração de ruídos na fase de operação é menos significativa do que na fase de
implantação. A avaliação desse impacto é apresentada no Quadro 67.
Quadro 67 – Avaliação do impacto “geração de ruídos”
Meio
Físico
Natureza

Negativa

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Permanente

Temporalidade

Curto prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Local

Magnitude

Pequena

Importância

Pequena

Significância

Pouco significativo

Grau de resolução

Médio

7.1.3.2.9 Aumento da Renda Local
O empreendimento irá demandar mão de obra para seu funcionamento e manutenção,
o que possibilitará a contratação da população local. Dessa forma, possibilitará um
pequeno aumento na renda local. A avaliação desse impacto é apresentada no
Quadro 68.
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Quadro 68 – Avaliação do impacto “aumento da renda local”
Meio
Socioeconômico
Natureza

Positivo

Forma

Direto

Probabilidade

Certo

Duração

Permanente

Temporalidade

Médio Prazo

Reversibilidade

Irreversível

Abrangência

Regional

Magnitude

Média

Importância

Média

Significância

Significativo

Medidas Otimizadoras

•

Dar preferência à mão de obra local (população das sedes urbanas
imediatamente próximas à área do empreendimento);

•

priorizar a contratação e uso dos serviços, comércio e insumos locais.

A seguir será descrita a Matriz de Análise de Impactos Ambientais (Quadro 69), com
os relativos impactos, Meio, Natureza, Forma, Duração, Probabilidade, Temporalidade,
Reversibilidade, Abrangência, Magnitude, Importância e Significância de cada um e as
medidas mitigadoras propostas.
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Benéficopositivo ou
Adversonegativo

SIGNIFICÂNCIA

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

ABRANGÊNCIA

REVERSIBILIDADE

TEMPORALIDADE

PROBABILIDADE

FORMA

DURAÇÃO

IMPACTOS
AMBIENTAIS

NATUREZA

Quadro 69 – Síntese dos impactos de respectivas medidas mitigatórias e compensatórias.

MEDIDAS MITIGADORAS E/OU
COMPENSATÓRIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS
AÇÃO
GERADORA
Grau de
Resolução

Curto,
Direto Permanente,
Médio Reversível
Pequena, Pequena,
Pouco,
Certo ou
Local ou
ou
Temporário
e
ou
Média ou Média e
Muito ou
Provável
Regional
Indireto
ou Cíclico
Longo Irreversível
Grande
Grande Significante
Prazo

Descrição

(Alto,
Médio e
Baixo)

FASE DE IMPLANTAÇÃO
Meio Físico

Geração de resíduos
sólidos

Alteração das
condições naturais
dos solos e
desvalorização de
suas funções

Carreamento de
resíduos provenientes
da obra para os
corpos hídricos

Instalação de
processos erosivos

Adversonegativo

Adversonegativo

Adversonegativo

Adversonegativo

Direto

Indireto

Direto

Indireto

Temporário

Temporário

Temporário

Temporário

Certo

Certo

Provável

Provável

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Reversível

Reversível

Reversível

Reversível

Local

Local

Regional

Regional

Média

Média

Pequena

Média

Média

Média

Média

Média

Instalação de
canteiros de
obra, utilização
de áreas de
empréstimo e
bota fora

Plano de Controle
de Resíduos
Sólidos

Alto

Significativo

Desmatamentos
e limpezas de
terreno

Programa de
Recuperação de
Áreas Degradadas,
Programa de
Controle dos
Processos Erosivos
e Plano Ambiental
para a Construção

Alto

Pouco
Significativo

Desmatamentos
e limpezas de
terreno, remoção
e movimentação
de material
proveniente da
terraplanagem

Plano Ambiental
para a Construção

Alto

Significativo

Desmatamentos
e limpezas de
terreno; remoção
e movimentação
de material
proveniente da
terraplanagem.

Programa de
Recuperação de
Áreas Degradadas
e de Controle dos
Processos
Erosivos, e o Plano
Ambiental para a
Construção.

Alto

Significativo
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Benéficopositivo ou
Adversonegativo

Alteração da
qualidade da água

Assoreamento dos
corpos d’água

Aumento na emissão
de ruídos e poeiras

Adversonegativo

Adversonegativo

Adversonegativo

SIGNIFICÂNCIA

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

ABRANGÊNCIA

REVERSIBILIDADE

TEMPORALIDADE

PROBABILIDADE

FORMA

DURAÇÃO

IMPACTOS
AMBIENTAIS

NATUREZA

Volume II

MEDIDAS MITIGADORAS E/OU
COMPENSATÓRIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS
AÇÃO
GERADORA
Grau de
Resolução

Curto,
Direto Permanente,
Médio Reversível
Pequena, Pequena,
Pouco,
Certo ou
Local ou
ou
Temporário
e
ou
Média ou Média e
Muito ou
Provável
Regional
Indireto
ou Cíclico
Longo Irreversível
Grande
Grande Significante
Prazo

Indireto

Indireto

Direto

Temporário

Permanente

Temporário

Provável

Provável

Certo

Curto
Prazo

Longo
Prazo

Curto
Prazo

Reversível

Reversível

Reversível

Local

Local

Local

Média

Grande

Média

Grande

Grande

Média

Descrição

(Alto,
Médio e
Baixo)

Instalação de
canteiros de
obra, utilização
de áreas de
empréstimo e
bota fora,
abertura de
acessos,
desmatamentos
e limpezas de
terreno, remoção
e movimentação
de material
proveniente da
terraplanagem.

Plano Ambiental
para a Construção

Médio

Muito
Significativo

Desmatamentos
e limpezas de
terreno

Programa de
Supressão de
Vegetação,
Programa de
Recuperação de
Áreas Degradadas

Médio

Significativo

Instalação de
canteiros de
obra, utilização
de áreas de
empréstimo e
bota fora,
abertura de
acessos,
desmatamentos
e limpezas de
terreno, remoção
e movimentação
de material
proveniente da
terraplanagem

Plano Ambiental
para a Construção

Alto

Muito
Significativo
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Benéficopositivo ou
Adversonegativo

Interferência com
áreas de autorizações
e concessões
minerárias

Adversonegativo

SIGNIFICÂNCIA

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

ABRANGÊNCIA

REVERSIBILIDADE

TEMPORALIDADE

PROBABILIDADE

FORMA

DURAÇÃO

IMPACTOS
AMBIENTAIS

NATUREZA

Volume II

MEDIDAS MITIGADORAS E/OU
COMPENSATÓRIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS
AÇÃO
GERADORA
Grau de
Resolução

Curto,
Direto Permanente,
Médio Reversível
Pequena, Pequena,
Pouco,
Certo ou
Local ou
ou
Temporário
e
ou
Média ou Média e
Muito ou
Provável
Regional
Indireto
ou Cíclico
Longo Irreversível
Grande
Grande Significante
Prazo

Direto

Permanente

Provável

Curto
Prazo

Irreversível

Local

Pequena

Pequena

Descrição

(Alto,
Médio e
Baixo)

Pouco
Significativo

Procedimentos
legais para a
liberação da
área, abertura de
acessos.

Acordo com o
Departamento
Nacional de
Produção Mineral –
DNPM

Alto

Significativo

Instalação de
canteiros de
obra, utilização
de áreas de
empréstimo e
bota fora,
abertura de
acessos.

Plano Ambiental
para a Construção

Médio

Desmatamentos
e limpezas de
terreno

Programa de
Supressão de
Vegetação,
Programa de
Recuperação de
Áreas Degradadas

Médio

Desmatamentos
e limpezas de
terreno

Programa de
Supressão de
Vegetação,
Programa de
Recuperação de
Áreas Degradadas

Médio

Meio Biótico

Alteração na
paisagem natural

Pressão sobre Áreas
de Preservação
Permanente

Supressão da
vegetação/Redução
da biomassa vegetal

Adversonegativo

Adversonegativo

Adversonegativo

Direto

Direto

Direto

Permanente

Permanente

Permanente

Certo

Certo

Certo

Curto
Prazo

Curto
Prazo

Curto
Prazo

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Local

Local

Local

Pequena

Média

Pequena

Grande

Grande

Grande

Muito
Significativo

Significativo
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Benéficopositivo ou
Adversonegativo

Criação de ambientes
favoráveis à
proliferação de
vetores indesejáveis

Adversonegativo

Atropelamento e/ou
colisão com animais

Adversonegativo

Supressão de
espécies vegetais
imunes ao corte e
ameaçadas de
extinção

Adversonegativo

Fragmentação de
habitat

Adversonegativo

SIGNIFICÂNCIA

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

ABRANGÊNCIA

REVERSIBILIDADE

TEMPORALIDADE

PROBABILIDADE

FORMA

DURAÇÃO

IMPACTOS
AMBIENTAIS

NATUREZA

Volume II

MEDIDAS MITIGADORAS E/OU
COMPENSATÓRIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS
AÇÃO
GERADORA
Grau de
Resolução

Curto,
Direto Permanente,
Médio Reversível
Pequena, Pequena,
Pouco,
Certo ou
Local ou
ou
Temporário
e
ou
Média ou Média e
Muito ou
Provável
Regional
Indireto
ou Cíclico
Longo Irreversível
Grande
Grande Significante
Prazo

Indireto

Direto

Direto

Direto

Temporário

Temporário

Permanente

Permanente

Provável

Médio
Prazo

Provável

Curto
Prazo

Certo

Curto
Prazo

Certo

Médio
Prazo

Reversível

Irreversível

Irreversível

Irreversível

Local

Local

Pequena

Pequena

Local

Local

Média

Média

Grande

Média

Descrição

(Alto,
Médio e
Baixo)

Pouco
Significativo

Instalação de
canteiros de
obra, utilização
de áreas de
empréstimo e
bota fora

Programa de
Controle de
Resíduos Sólidos,
Programa de
Recuperação de
Áreas Degradadas
e Plano Ambiental
para a Construção

Alto

Significativo

Instalação de
canteiros de
obra, utilização
de áreas de
empréstimo e
bota fora,
abertura de
acessos.

Programa de
Monitoramento de
Fauna e Flora,
Programa de
Comunicação
Social

Alto

Significativo

Desmatamentos
e limpezas de
terreno

Programa de
Supressão de
Vegetação

Médio

Médio

Alto

Média

Grande

Muito
Significativo

Desmatamentos
e limpezas de
terreno

Programa de
Supressão de
Vegetação,
Programa de
Recuperação de
Áreas Degradadas

Média

Média

Significativo

Divulgação do
empreendimento

Programa de
Comunicação
Social

Meio Socioeconômico
Dúvidas e Ansiedade
em Relação às
Implicações do
Empreendimento

Adversonegativo

Direto

Temporário

Certo

Curto
Prazo

Reversível

Regional
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Benéficopositivo ou
Adversonegativo

SIGNIFICÂNCIA

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

ABRANGÊNCIA

REVERSIBILIDADE

TEMPORALIDADE

PROBABILIDADE

FORMA

DURAÇÃO

IMPACTOS
AMBIENTAIS

NATUREZA

Volume II

MEDIDAS MITIGADORAS E/OU
COMPENSATÓRIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS
AÇÃO
GERADORA
Grau de
Resolução

Curto,
Direto Permanente,
Médio Reversível
Pequena, Pequena,
Pouco,
Certo ou
Local ou
ou
Temporário
e
ou
Média ou Média e
Muito ou
Provável
Regional
Indireto
ou Cíclico
Longo Irreversível
Grande
Grande Significante
Prazo

Descrição

(Alto,
Médio e
Baixo)

Programa de
Comunicação
Social, Programa
de Reassentamento

Alto

Desapropriação e
reassentamento

Adversonegativo

Direto

Permanente

Certo

Curto
Prazo

Irreversível

Local

Pequena

Grande

Significativo

Procedimentos
legais para a
liberação da área

Interferência sobre o
acampamento do
MST 1º de abril

Adversonegativo

Direto

Permanente

Provável

Curto
Prazo

Irreversível

Local

Grande

Grande

Muito
Significativo

Implantação da
obras de
duplicação

Programa de
Comunicação
Social,

Alto

Conflitos relativos à
indenização referente
à faixa de domínio

Adversonegativo

Direto

Temporário

Provável

Curto
Prazo

Reversível

Local

Pequena

Média

Pouco
Significativo

Procedimentos
legais para a
liberação da área

Programa de
Comunicação
Social, Programa
de Reassentamento

Alto

Remoção do
gasoduto entre os
quilômetros 112,3 e
130,5

negativo

Direto

Temporário

Provável

Curto

Reversível

Local

Média

Grande

Significativo

Implantação das
obras de
duplicação

Significativo

Contratação de
mão de obra,
mobilização e
instalação de
canteiros de obra

Programa de
Comunicação
Social,

Médio

Significativo

Instalação de
canteiros de
obra, abertura de
acessos e
tráfego e
operação de
máquinas e
equipamentos

Plano Ambiental
para a Construção

Alto

Alteração no cotidiano
da população

Interferências no
tráfego devido às
obras

Adversonegativo

Adversonegativo

Direto

Direto

Temporário

Temporário

Provável

Certo

Curto
Prazo

Curto
Prazo

Reversível

Reversível

Local

Local

Pequena

Média

Grande

Média

Alto
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Benéficopositivo ou
Adversonegativo

Melhoria dos acessos
vicinais

Aumento da oferta de
postos de trabalho

Aumento da renda
local

Benéficopositivo

Benéficopositivo/adersonegativo após
as obras

Benéficopositivo

SIGNIFICÂNCIA

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

ABRANGÊNCIA

REVERSIBILIDADE

TEMPORALIDADE

PROBABILIDADE

FORMA

DURAÇÃO

IMPACTOS
AMBIENTAIS

NATUREZA
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MEDIDAS MITIGADORAS E/OU
COMPENSATÓRIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS
AÇÃO
GERADORA
Grau de
Resolução

Curto,
Direto Permanente,
Médio Reversível
Pequena, Pequena,
Pouco,
Certo ou
Local ou
ou
Temporário
e
ou
Média ou Média e
Muito ou
Provável
Regional
Indireto
ou Cíclico
Longo Irreversível
Grande
Grande Significante
Prazo

Direto

Direto

Direto

Permanente

Temporário

Temporário

Certo

Certo

Certo

Médio
Prazo

Cusrto
Prazo

Médio
Prazo

Irreversível

Reversível

Reversível

Local

Regional

Regional

Pequena

Média

Grande

Pequena

Grande

Grande

Descrição

(Alto,
Médio e
Baixo)

Pouco
Significativo

Instalação de
canteiros de
obra, abertura de
acessos e
tráfego

---

---

Muito
Significativo

Instalação de
canteiros de
obra, abertura de
acessos e
tráfego e
operação de
máquinas e
equipamentos

Dar preferência
para cadastramento
e contratação de
mão de obra local
(comunidades e
sedes municipais
imediatamente
próximas à área de
instalação do
empreendimento)

Alto

Muito
significativo

Instalação de
canteiros de
obra, abertura de
acessos e
tráfego e
operação de
máquinas e
equipamentos

---

---

Operação da
rodovia
duplicada

Controle de
emissão de gases
tóxicos pelos
automóveis e
caminhões, por
parte de órgãos
fiscalizadores do
Governo Federal

Médio

FASE DE OPERAÇÃO
Meio Físico

Alterações na
qualidade do ar

Adversonegativo

Direto

Permanente

Certo

Curto
Prazo

Irreversível

Local

Pequena

Média

Pouco
Significativo
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Benéficopositivo ou
Adversonegativo

Geração de ruídos

Adversonegativo

SIGNIFICÂNCIA

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

ABRANGÊNCIA

REVERSIBILIDADE

TEMPORALIDADE

PROBABILIDADE

FORMA

DURAÇÃO

IMPACTOS
AMBIENTAIS

NATUREZA
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MEDIDAS MITIGADORAS E/OU
COMPENSATÓRIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS
AÇÃO
GERADORA
Grau de
Resolução

Curto,
Direto Permanente,
Médio Reversível
Pequena, Pequena,
Pouco,
Certo ou
Local ou
ou
Temporário
e
ou
Média ou Média e
Muito ou
Provável
Regional
Indireto
ou Cíclico
Longo Irreversível
Grande
Grande Significante
Prazo

Direto

Permanente

Certo

Curto
Prazo

Irreversível

Local

Pequena

Pequena

Pouco
Significativo

Descrição

(Alto,
Médio e
Baixo)

Operação da
rodovia
duplicada

Controle de
emissão de gases
tóxicos pelos
automóveis e
caminhões, por
parte de órgãos
fiscalizadores do
Governo Federal

Médio

Operação da
nova faixa de
rolamento

Implantação de
sinalização, de
modo a prevenir
acidentes.
Implantação de
redutores de
velocidade nos
locais próximos aos
corpos d’água,
principalmente
daqueles relevantes
para a fauna
aquática

Médio

Médio

Médio

Meio Biótico

Acidentes com
materiais
contaminantes

Adversonegativo

Indireto

Permanente

Provável

Longo
Prazo

Irreversível

Local

Grande

Grande

Muito
Significativo

Aumento do risco de
queimadas acidentais

Adversonegativo

Indireto

Cíclico

Provável

Longo
Prazo

Reversível

Local

Pequena

Pequena

Pouco
Significativo

Operação da
nova faixa de
rolamento

Implantação de
sinalização
instrutiva sobre o
risco de queimadas
acidentais e
monitoramento da
flora

Aumento da
dispersão de espécies
exóticas

Adversonegativo

Indireto

Permanente

Provável

Longo
Prazo

Reversível

Local

Pequena

Média

Pouco
Significativo

Operação da
nova faixa de
rolamento

Programa de
Monitoramento de
Fauna e Flora
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Benéficopositivo ou
Adversonegativo
Aumento da
incidência de animais
atropelados da fauna
silvestre

Adversonegativo

SIGNIFICÂNCIA

IMPORTÂNCIA

MAGNITUDE

ABRANGÊNCIA

REVERSIBILIDADE

TEMPORALIDADE

PROBABILIDADE

FORMA

DURAÇÃO

IMPACTOS
AMBIENTAIS

NATUREZA

Volume II

MEDIDAS MITIGADORAS E/OU
COMPENSATÓRIAS E
PROGRAMAS AMBIENTAIS
AÇÃO
GERADORA
Grau de
Resolução

Curto,
Direto Permanente,
Médio Reversível
Pequena, Pequena,
Pouco,
Certo ou
Local ou
ou
Temporário
e
ou
Média ou Média e
Muito ou
Provável
Regional
Indireto
ou Cíclico
Longo Irreversível
Grande
Grande Significante
Prazo

Direto

Permanente

Certo

Longo
Prazo

Irreversível

Local

Grande

Grande

Descrição

(Alto,
Médio e
Baixo)

Muito
Significativo

Operação da
nova faixa de
rolamento

Programa de
Monitoramento de
Fauna e Flora

Médio

---

---

Meio Socioeconômico
Certo

Curto
Prazo

Irreversível

Regional

Média

Média

Significativo

Operação da
rodovia
duplicada

Permanente

Certo

Curto
Prazo

Irreversível

Regional

Média

Média

Significativo

Operação da
rodovia
duplicada

---

---

Permanente

Certo

Médio
Prazo

Irreversível

Regional

Média

Média

Significativo

Manutenção da
rodovia
duplicada

---

---

Valorização do solo

Benéficopositivo

Direto

Permanente

Redução nos custos
de transporte

Benéficopositivo

Direto

Aumento da renda
local

Benéficopositivo

Direto

481

Estudo de Impacto Ambiental das obras de duplicação da
rodovia BR-290/RS, segmento km 112,3 – km 228,0
Volume II

7.1.4 SÍNTESE CONCLUSIVA DOS IMPACTOS RELEVANTES A SEREM
OCASIONADOS PELA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DA RODOVIA
A maior parte dos impactos ambientais decorrentes de empreendimentos rodoviários
são gerados na fase de implantação (Fogliatti et al.). A duplicação do trecho em
questão da BR-290/RS confirma esta assertiva. Para a fase de implantação pôde-se
registrar o maior número de possíveis impactos ambientais.
Para o meio físico, as possíveis intervenções nos corpos d’água que cortam a BR-290
durante a fase de implantação são os impactos mais significativos. Medidas
mitigadoras e de controle devem ser tomadas de modo que não se altere a qualidade
de água e nem ocorra o desencadeamento de processos de assoreamento.
Outrossim, as intervenções em corpos d’água atingem diretamente as espécies, que
deles dependem. Portanto, para o meio biótico, um dos impactos de maior relevância
são aqueles relacionados à pressão sobre Áreas de Preservação Permanente
relacionados a corpos d’água. Outro importante impacto no meio biótico, que é
intrínseco às atividades de duplicação da rodovia, é a supressão de vegetação, que
resulta em fragmentação de habitat.
No meio socioeconômico, o principal impacto decorrente da implantação da nova pista
é a interceptação de casas e propriedades localizadas na faixa de domínio da rodovia.
Além disso, a duplicação deverá interceptar o acampamento do MST, instalado no
trevo entre a BR-290 e a RS-401.
Apesar de alguns impactos serem classificados como muito significativos, nenhum
deles inviabiliza o empreendimento. Para estes, no entanto, medidas mitigadoras e
programas de controle e monitoramento ambiental devem ser implantados.
Em contrapartida aos impactos negativos, e em paralelo às suas medidas mitigadoras
e compensatórias, o empreendimento trará como significativos impactos positivos a
redução do custo do transporte e o aumento de postos de trabalho gerando aumento
de renda local.
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8
8.1

PROGNÓSTICO AMBIENTAL
PROGNÓSTICO SEM O EMPREENDIMENTO

Uma avaliação satisfatória do cenário futuro sem a duplicação da rodovia BR-290/RS
é baseada nas condições atuais de ocupação do terreno e em projeções de
crescimento populacional e de demanda.
Na hipótese da não instalação do empreendimento, o cenário ambiental da área de
influência prosseguiria em suas atuais tendências evolutivas, de acordo com a
realidade regional, conforme descrito a seguir.
Outro aspecto oriundo do crescimento populacional consiste no aumento dos volumes
de resíduos sólidos e efluentes líquidos gerados. Uma vez que obras de infraestrutura
de tratamento de resíduos dificilmente acompanham o crescimento urbano, o
lançamento de matéria orgânica e outros contaminantes às águas superficiais e
subterrâneas é cada vez maior, impactando igualmente as comunidades aquáticas e
os solos.
O incremento destas atividades aumenta os impactos na região, promovendo uma
degradação cada vez maior do entorno dos mananciais e dos ecossistemas dele
dependentes. Tendo em vista que diversas comunidades bióticas são diretamente
dependentes dessas áreas, os impactos podem causar consequências por vezes
irreversíveis ao meio.
As rodovias e estradas de acesso já instaladas seccionaram fragmentos vegetais e
ecossistemas diversos, reduzindo as relações tróficas e facilitando os atropelamentos
de animais. Em adição, promoveram impermeabilização de grandes áreas,
aumentando o escoamento superficial das águas e favorecendo a propagação de
fenômenos erosivos. Esse tipo de empreendimento gera concentração populacional no
seu entorno em função do tráfego e parada de veículos.
As cidades intermediárias, componentes da AID e AII do empreendimento, tendem a
manter seus usos atuais, não variando suas bases econômicas. Assim, a perspectiva
é de que os quadros referentes às práticas comercial, industrial e agro-pastoril
permaneçam.
Em suma, a tendência avaliada para as questões ambientais sem a instalação do
empreendimento é de continuidade e intensificação na ocorrência e magnitude dos
impactos atualmente existentes.

8.2

PROGNÓSTICO COM O EMPREENDIMENTO

Anteriormente e concomitante à execução das obras haverá um impacto direto no
meio natural decorrente da instalação dos canteiros de obras, uma vez que são áreas
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que objetivam abrigar grande contingente de pessoas (ainda que temporariamente) e
grande número de máquinas e volume de materiais. Haverá necessidade de remoção
de vegetação e movimentação de solos.
Em adição, o tráfego de veículos pesados promoverá maior impacto na qualidade do
ar em escala local. Haverá, também, incremento na geração de resíduos sólidos e
efluentes líquidos, tendendo a aumentar/ocasionar impactos nos solos e mananciais
hídricos superficiais e subterrâneos, se não forem cumpridos à risca as medidas
mitigadoras e os programas ambientais.
Durante as obras de implantação da nova pista da rodovia os impactos ambientais
serão diversos. Uma das principais causas consistirá na remoção da cobertura
vegetal, a qual poderá causar:

•

diminuição da proteção e coesão do solo, aumentando as perdas por
processos erosivos;

•

perda de umidade e menor retenção de águas pluviais devido à ausência de
cobertura florestal;

•

diminuição

da

umidade

atmosférica

decorrente

da

ausência

da

evapotranspiração das árvores e da perda das condições microclimáticas
encontradas nos sub-bosques;

•

possível

perda

de

biodiversidade

em

decorrência

do

aumento da

fragmentação da floresta e da diminuição da diversidade de habitats, das
áreas de deslocamento, refúgio e nidificação e das fontes de alimentação
para a fauna silvestre.
A movimentação de solos durante a instalação das obras pode ocasionar impactos
diversos nos cursos hídricos superficiais, uma vez que há a potencialidade de
carreamento de sedimentos (especialmente quando da ocorrência de chuvas
intensas). Poderá ocorrer, ainda, a instabilização de margens, especialmente quando
houver predomínio de sedimentos arenosos menos coesos. Além disso, haverá
redução da fertilidade natural dos solos ao longo do traçado em função da remoção do
horizonte orgânico superficial, havendo, para todos esses impactos, indiscutível
necessidade da implementação das medidas mitigadoras já descritas no presente EIA.
Em adição, é facilitada a contaminação dos cursos hídricos a partir da geração de
resíduos sólidos, efluentes sanitários e eventuais vazamentos de óleo dos maquinários
empregados quando da execução das travessias de cursos hídricos. Para evitar tais
impactos, o Programa Ambiental para a Construção (PAC) deve ser rigorosamente
observado.
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Durante todo o período de instalação do empreendimento haverá também geração de
ruídos, cujas magnitudes e espacialidade dependerão fundamentalmente das etapas
da obra (corte, aterro, instalação das demais obras de arte, entre outras).
Ruídos e vibrações tendem, ainda, a alterar a dinâmica dos ecossistemas locais,
potencializando o afugentamento de espécies existentes no entorno.
Durante a execução da duplicação da rodovia, nos locais de obras nos centros
urbanos ou onde houver alterações nas vias de acesso, ocorrerá um impacto negativo
temporário, devido à maior dificuldade de trânsito nos locais.
No que concerne aos aspectos sociais, a fácil integração entre locais distantes
consiste em um dos principais objetivos das obras de infraestrutura dos modais de
transporte em geral, sendo, portanto, o foco do empreendimento em questão.
É também esperado que os setores de prestação de serviços e comércio sejam
intensificados desde a época de instalação do empreendimento. Além dos inúmeros
empregos gerados diretamente pelo empreendimento, os comércios locais
possivelmente irão experimentar forte incremento em suas atividades, reforçando a
geração de empregos diretos e indiretos às comunidades.
Ainda sob esse aspecto, a intensificação do comércio local possibilitará um aumento
na receita das prefeituras municipais, podendo ser revertido para obras de
infraestrutura básica para melhoria das condições sociais da região.
Em contrapartida, os serviços essenciais poderão sofrer impactos, em geral de forma
negativa. O empreendimento atrairá mão de obra, principalmente a não-qualificada, o
que aumentará a demanda pelos serviços essenciais, como educação, saúde,
segurança, entre outros. É imprescindível planejar cuidadosamente as contratações
durante as obras, para que o máximo possível de trabalhadores sejam moradores
locais, dependendo do trecho do traçado que estará sendo implantado.
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9

MEDIDAS MITIGADORAS,
AMBIENTAIS

9.1

COMPENSATÓRIAS

E

PROGRAMAS

MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS

A instalação da duplicação da BR-290 requer de seus empreendedores um
gerenciamento que garanta as técnicas de proteção, manejo e recuperação do meio
ambiente mais indicadas para cada situação, além de criar situações operacionais
para
instalação
e
acompanhamento
dos
Programas
Ambientais
Mitigadores/Compensatórios e de Monitoramento.
As medidas mitigadoras têm como objetivo a suavização dos impactos ocasionados
pela instalação e operação da obra. Elas podem ter caráter preventivo ou saneador
dos prejuízos decorrentes da instalação do empreendimento. Para sua execução, o
empreendedor deverá articular-se com outras instituições e empresas no intuito de
alcançar maior eficiência.
Para efeito de organização e otimização da instalação dos Programas Ambientais
propostos, definiu-se a estrutura apresentada a seguir:

•

Programas Ambientais Associados à Supervisão e Controle dos Impactos
Gerados pela Obra;

•

Programas Ambientais de Apoio à Obra;

•

Programas Ambientais Compensatórios.

Para a gestão dos programas propostos, definiu-se uma estrutura de Gestão
Ambiental que permeia todas as fases da obra, estabelecendo um fluxo de
informações sobre o empreendimento e a instalação dos programas diretamente
relacionados com a obra, bem como aqueles ligados à Compensação. A estrutura
organizacional será desenvolvida durante o desenvolvimento do Plano, sendo
previamente submetida às entidades envolvidas (empreendedor/construtora/órgão
ambiental).
Os programas ambientais definidos buscam o atendimento das demandas oriundas da
análise de impactos. Neste item serão apresentadas as diretrizes para o
desenvolvimento dos Programas Ambientais, segundo definição da análise de
impactos.
Para o acompanhamento da instalação dos programas propostos, a estrutura de
Gestão Ambiental se apoiará também no Programa de Comunicação Social, em todas
as fases das obras, estabelecendo um fluxo de informações sobre o empreendimento
e todos os programas.
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Cada Programa será descrito no item 9.2 Programas de Controle e Monitoramento, a
seguir.

9.2

PROGRAMAS DE CONTROLE E MONITORAMENTO

Neste item são apresentados os programas sugeridos para a mitigação e
compensação dos impactos ambientais decorrentes da duplicação da rodovia. Os
programas estão apresentados de forma sucinta, a fim de serem ressaltados os
aspectos conceituais e metodológicos essenciais para a execução destes. Um maior
detalhamento deverá ser realizado por ocasião da elaboração do Plano Básico
Ambiental (PBA).
9.2.1 PROGRAMA DE GESTÃO E SUPERVISÃO AMBIENTAL
Tipo de Programa

Programa de Controle

Componente ambiental afetado

Físico, Biótico e Socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação e Operação

Caráter

Preventivo

O objetivo geral do Programa de Gestão e Supervisão Ambiental é acompanhar e
registrar sistematicamente todas as ações referentes à obra e às interferências
ambientais decorrentes, além de objetivos específicos, relacionados à aplicação dos
programas ambientais e medidas de proteção ambiental.
A gestão e a supervisão ambiental estão relacionadas diretamente ao objetivo geral do
estudo de diagnóstico, à identificação e à avaliação de impactos por meio do
direcionamento das propostas no Estudo definidas nos Programas Ambientais para a
mitigação, compensação, controle ou prevenção dos impactos.
Os mecanismos de gestão e supervisão permitem que se criem as condições e que se
promovam as ações operacionais para a instalação e acompanhamento dos
Programas Ambientais. Por meio deles, o empreendedor toma conhecimento de que
tipo de estrutura gerencial deve dispor para que se possa garantir que as técnicas de
proteção, manejo e recuperação ambiental mais indicadas para cada situação sejam
aplicadas, além de, em não possuindo tal estrutura, montá-la de modo a propiciar a
adequação das condições operacionais para a instalação e acompanhamento dos
Programas Ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras ou otimizadoras.
Para cada fase do empreendimento – planejamento, construção, operação e
desativação – diferentes impactos ambientais estão associados, sendo necessário a
formulação e acompanhamento de programas ambientais direcionados a cada fase da
obra. Neste estudo, serão consideradas as fases de instalação e operação.
A necessidade de se utilizarem ferramentas de integração das diferentes ações
propostas com vistas a executar ajustadamente os Planos e Programas definidos para
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a adequação ambiental da obra pressupõe uma organização gerencial que permita tal
ação.
Por outro lado, na fase de obras exige-se a associação de questões ambientais à
execução das mesmas, de modo a evitar ações não conformes com o preconizado
pela legislação ambiental, por meio de cuidados especiais, como evitar
desmatamentos desnecessários, instabilização de taludes e cortes no terreno,
contaminação ou deposição de material nos cursos de água, interferência no cotidiano
da população.
Essa ação preventiva/corretiva dar-se-á por meio da adequação da gestão ambiental
para execução dos Planos e Programas propostos pelo Estudo de Impacto Ambiental.
A criação de uma estrutura gerencial que garanta a execução das medidas de
reabilitação e a proteção ambiental preconizadas, de modo que estas sejam aplicadas,
e que também promova o acompanhamento dos Programas Ambientais não
vinculados diretamente às obras, de forma integrada entre os diferentes agentes
internos e externos, empresas contratadas, consultoras, instituições públicas e
privadas, permitirá ao empreendedor ter a segurança necessária para que não sejam
transgredidas as normas e legislação ambientais vigentes.
O objetivo do Plano de Gestão e Supervisão Ambiental é dotar o empreendimento de
mecanismos eficientes que garantam a execução e o controle das ações planejadas
nos Programas Ambientais e a correta condução ambiental das obras, no que se
refere aos procedimentos ambientais, mantendo-se um elevado padrão de qualidade
na sua instalação e operação. Para tanto, deve-se (Figura 503):

•

definir diretrizes gerais, visando estabelecer a base ambiental para a
contratação das obras e dos serviços relativos aos Programas;

•

elaborar os procedimentos e mecanismos para a coordenação e a articulação
adequada das ações a cargo de cada um dos agentes intervenientes, nas
diversas fases do empreendimento;

•

elaborar procedimentos e instrumentos técnico-gerenciais para garantir a
implementação das ações propostas no detalhamento dos programas
ambientais, durante as obras;

•

elaborar procedimentos de articulação com os diversos segmentos
governamentais e sociais afetados pelas obras e a operação, garantido um
fluxo de informações, o acatamento de sugestões e a resolução de conflitos;

•

elaborar procedimentos e instrumentos para o monitoramento e o
acompanhamento na fase de operação;
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•

estabelecer mecanismos de Supervisão Ambiental e de acompanhamento
das obras e da execução dos Programas Ambientais Compensatórios e/ou
Mitigadores.

Figura 503 – Estrutura Organizacional

Este Sistema de Gestão Ambiental deverá atuar ao longo de todo o período de préobras, durante a fase de obras e, posteriormente, durante a operação. O Programa de
Gestão e Supervisão Ambiental será desenvolvido levando-se em consideração as
premissas necessárias para adoção de gerenciamento de todos os Programas
Ambientais necessários para um desempenho ambiental adequado do
empreendimento. Para isso, deverão ser realizados:

•

detalhamento dos programas ambientais propostos;

•

elaboração das diretrizes e procedimentos ambientais, visando à contratação
das obras;

•

implementação e acompanhamento dos Programas Ambientais, conforme os
critérios previamente definidos;

•

acompanhamento das ações ambientais durante a execução das obras;
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•

estabelecimento e cumprimento das normas de operação dos canteiros de
obras;

•

estabelecimento e cumprimento do Código de Conduta dos operários das
frentes de trabalho e apoio administrativo, em especial na convivência com
as comunidades locais;

•

elaboração e aplicação de Programa de Treinamento e Educação Ambiental
para os trabalhadores.

A seguir são elencados os programas ambientais que este EIA considera pertinentes e
adequados para a correta condução da instalação e operação do empreendimento.
9.2.2 PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO – PAC
Tipo de Programa

Programa de Controle

Componente ambiental afetado

Físico, Biótico e Socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação

Caráter

Preventivo

Este programa é muito importante para o empreendimento, pois é responsável pelo
controle de todas as atividades a serem realizadas para a construção; dessa forma,
constitui-se em um conjunto de ações para a execução sustentável do
empreendimento.
O Plano Ambiental para a Construção – PAC – tem por objetivo apresentar as
diretrizes e orientações a serem seguidas, pelo Empreendedor e seus contratados,
durante as fases das obras que compõem o Empreendimento. Apresenta os cuidados
a tomar, com vistas à preservação da qualidade ambiental dos meios físicos e biótico
das áreas que vão sofrer intervenção antrópica e à minimização dos impactos sobre
as comunidades vizinhas e os trabalhadores.
O PAC é um instrumento que faz parte da Gestão e Supervisão Ambiental do Projeto e
está estruturado em diversas partes, de acordo com as diferentes ações de obra.
A primeira parte apresenta a Justificativa do Plano e ilustra sua importância dentro do
processo de gestão ambiental. Em seguida são apresentados os aspectos ambientais
ligados às obras na interferência com o meio ambiente, sendo ressaltadas as questões
ambientais mais relevantes que deverão ser consideradas pela empresa construtora
na implementação dos procedimentos de proteção ambiental.
É de responsabilidade da empreiteira a elaboração dos procedimentos construtivos
das obras, que devem ter por base o disposto neste PAC. É peça fundamental para
que o empreendedor inicie a operação de seu projeto com todos os aspectos
ambientais identificados e controlados, portanto, sem passivo ambiental.
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A formulação do PAC, mais do que uma exigência dentro do processo de
licenciamento ambiental do empreendimento, estabelece princípios que deverão ser
seguidos pelas empresas construtoras, obrigando-a ao exercício de métodos
construtivos compatíveis com a menor agressão possível ao meio ambiente e à
melhoria da qualidade de vida de seus empregados e das comunidades envolvidas.
Os principais dispositivos a serem objetos deste programa são:

•

instalações de apoio, construção de canteiros de obra e seus dispositivos
afins, com vistas às necessárias adequações ambientais;

•

obras de estabilização de taludes, evitando o desenvolvimento de processos
erosivos;

•

reconstituição de caminhos privados de acesso às propriedades;

•

instalação de vias/passagens alternativas, evitando interrupção do tráfego e
instalação de sinalização ostensiva.

As exigências ambientais impostas pela legislação em vigor requerem do
empreendedor um acompanhamento intensivo das obras, visando cumprir as
condicionantes da Licença de Instalação – LI, a instalação efetiva dos Programas
Ambientais propostos no Estudo de Impacto Ambiental – EIA (detalhados no Projeto
Básico Ambiental – PBA) e, principalmente, tomar medidas, de forma prévia ou
imediata, para corrigir eventuais imprevistos que surjam no decorrer das obras.
Dessa forma, justifica-se o cuidado de se contar com o PAC, para que o
empreendimento seja implantado com base nas melhores práticas ambientais
vigentes.
Portanto, na instalação do empreendimento torna-se necessária a criação de um
sistema de gestão e supervisão ambiental que permita garantir que as medidas de
reabilitação e proteção ambiental preconizadas no EIA/RIMA sejam eficazmente
aplicadas, assim como a implementação e o acompanhamento dos Programas
Ambientais não vinculados diretamente às obras sejam efetivamente alcançados.
Integrar-se-ão, com isso, os diferentes agentes internos e externos, as empresas
contratadas, as consultorias e as instituições públicas e privadas, assegurando ao
empreendedor a não-transgressão das normas e legislação ambientais vigentes.
9.2.3 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS
Tipo de Programa

Programa de Controle

Componente ambiental afetado

Físico

Fase do empreendimento

Implantação e Operação

Caráter

Preventivo
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Nas áreas suscetíveis à erosão e instabilidade de encostas, quando ocorrerem
alterações no ambiente natural provocadas pela supressão de vegetação, atividades
de corte e aterro e uso de área como empréstimo ou bota fora, abertura de novos
acessos, entre outras atividades das obras, será necessário que medidas preventivas
e corretivas venham a ser adotadas. Essas medidas, não só evitam a erosão e a
instabilidade dos terrenos, como preservam o próprio empreendimento.
O objetivo deste programa é o de localizar as áreas com maior suscetibilidade à
erosão dentro do polígono do projeto, sugerindo alterações e ou implementando o
controle através de técnicas específicas nos locais propensos, caso sejam
necessárias, e a proposição de medidas de prevenção/monitoramento para as obras
e/ou para a fase de operação.
Este programa deverá abordar algumas atividades conforme listado a seguir:

•

quantificação e cadastramento do número de focos erosivos ao longo da área
de influência direta;

•

verificação das não-conformidades de erosão e transporte de sedimentos
para os cursos d’água e/ou talvegues receptores e estabilização das áreas
impactadas;

•

localização de áreas críticas (trechos de maior fragilidade física);

•

definição das obras especiais nos trechos de maior fragilidade, no que se
refere à estabilidade de taludes;

•

instalação de revestimento vegetal nos trechos mais suscetíveis à erosão;

•

execução de drenagem eficiente na faixa de servidão a fim de assegurar o
bom escoamento das águas. Deverá ser executado, também, um sistema de
drenagem minimizando as erosões nas áreas terraplenadas. Durante as
escavações deve-se evitar que o material escavado interfira com o sistema
de drenagem construído;

•

monitoramento ao longo das áreas de maiores declividades visando detectar
a instalação de focos de erosão. A observação dos fenômenos de
instabilidade poderá, quando necessária, ser auxiliada com o emprego de
instrumentação para avaliar o grau de risco, podendo aplicar sistemas de
estabilização compatíveis com o local (uso de inclinômetro, tensiômetro, etc.);

•

conservação e observação do comportamento das obras de contenção
realizadas, verificando as deficiências que possam ocorrer no sistema de
drenagem, vegetação plantada, obstrução de drenos, entre outras, evitando
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novas instabilizações e, ao mesmo tempo, contribuindo para a manutenção
dos sistemas instalados;

•

aplicação e recomposição periódica de material de preenchimento nos sulcos
de erosão porventura formados;

•

acompanhamento do desenvolvimento da vegetação plantada, entre outras.

9.2.4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO
INDIRETOS DO EMPREENDIMENTO

DOS

IMPACTOS

Tipo de Programa

Programa de Monitoramento

Componente ambiental afetado

Físico, Biótico e Socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação e Operação

Caráter

Preventivo e Corretivo

DIRETOS

E

O Programa de Monitoramento dos Impactos Diretos e Indiretos do Empreendimento
contemplará todos os programas integrantes do PBA que possuam atividades de
monitoramento sistemático das condições ambientais nas fases de implantação e
operação da rodovia.
O programa tem como objetivo monitorar os impactos diretos e indiretos identificados
no EIA, atentando para a necessidade de atualização ou proposição de novas
medidas mitigadoras que se façam necessárias no decorrer da obra, com o objetivo de
minorar, corrigir ou atenuar os danos causados.
9.2.5 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO
EFLUENTES LÍQUIDOS

DE

RESÍDUOS

Tipo de Programa

Programa de Controle

Componente ambiental afetado

Físico, Biótico e Socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação

Caráter

Preventivo

SÓLIDOS

E

Os canteiros de obras produzem uma quantidade bastante excessiva de resíduos. A
identificação dos tipos de resíduos gerados se constitui em um dos fatores básicos
para o equacionamento da solução adequada do problema do lixo, de seu
acondicionamento e disposição final. Estas características, que podem ser físicas,
químicas e biológicas, estão relacionadas fundamentalmente à composição dos
resíduos líquidos e sólidos.
Os canteiros projetados para o empreendimento deverão prever detalhadamente a
disposição de resíduos líquidos e sólidos. Em que pese este fato, o presente plano
traça o direcionamento mínimo exigido para o controle efetivo dos resíduos sólidos a
serem gerados.
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A manipulação dos resíduos da obra compreendem as seguintes etapas:

•

acondicionamento;

•

coleta;

•

transporte;

•

tratamento e/ou disposição final.

O acondicionamento dos resíduos visa basicamente atender condições sanitárias, pelo
controle de vetores e aspectos de bem-estar, proporcionando conforto e melhorando a
estética local. O acondicionamento inadequado ou impróprio do lixo oferece os meios
para proliferação e desenvolvimento, principalmente de moscas, ratos e baratas.
Os tipos de recipientes apropriados para o acondicionamento dos materiais
descartáveis são:

•

metálicos: de lata ou chapa galvanizada ou pintada;

•

plástico rígido;

•

saco plástico: de polietileno, colorido, não devendo ser transparente;

•

saco de papel: só de papel, ou de papel com camada interna de plástico.

Estes recipientes devem atender às seguintes normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT):

•

EB 588 – Sacos plásticos para acondicionamento de resíduos sólidos;

•

P-EB 588 – Recipientes padronizados para resíduos;

•

MB 732 – Sacos plásticos para acondicionamento de resíduos.

No acondicionamento provisório dos resíduos pode-se utilizar recipientes especiais,
constituídos de caixas (ou containers) com tampa; estas são de vários tamanhos e
formatos, em geral patenteados.
Também podem ser utilizadas lixeiras construídas em alvenaria e revestida
internamente com cerâmica ou azulejo, dimensionada em função do volume de
resíduos a ser produzido, bem como da frequência de coleta para a destinação final.
Os efluentes líquidos consistem nos esgotos sanitários das edificações do canteiro de
obras e dos edifícios auxiliares, tais como unidades industriais de asfalto e concreto,
canteiros temporários, entre outros. O tratamento e a disposição corretos dos
efluentes líquidos originados das atividades, veículos, equipamentos, incluindo o
efluente doméstico, envolvidos nas obras são fundamentais para que não ocorra a
contaminação do solo e dos recursos hídricos em função da implantação do
empreendimento.
O controle de efluentes líquidos envolve a preservação do solo e da água e deve
contar com sistemas de coleta de efluente doméstico, coleta de efluente das oficinas,
bem como visar o recolhimento das águas superficiais.
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As principais medidas de prevenção da poluição da água são:

•

Conduzir de forma a preservar, sempre, os caminhos para as águas
superficiais, evitando a formação de áreas alagadiças nas áreas de apoio às
obras;

•

Não lançar, sob qualquer hipótese, esgotos de qualquer natureza nos cursos
d’água ou em Áreas de Preservação Permanente – APP;

•

Dispor caixas separadoras de óleos e graxas e de retenção de sedimentos nos
pátios e oficinas para evitar derramamentos de óleos, graxas, combustíveis,
cimento, substâncias tóxicas em geral nos sistemas de drenagem;

•

Instalar equipamentos sanitários e fossas sépticas nos canteiros de obras,
caixas de gorduras nos laboratórios e oficinas e instalações sanitárias de
campo com banheiros químicos nas frentes de trabalho, de acordo com a
normatização legal aplicável. Os efluentes gerados devem ser encaminhados
de forma compatível com a legislação ambiental e com as normas técnicas.

As medidas a serem adotadas para a prevenção da poluição do solo:

•

Dotar os pátios de manutenção e lavagem de veículos de dispositivos de
separação e retenção de óleos, graxas e sedimentos. Quando for necessária a
manutenção de equipamentos em campo, como troca de óleo, abastecimento
de combustível ou lubrificação, devem ser instaladas mantas absorventes de
proteção no local;

•

Oficinas e almoxarifados devem ter pisos impermeáveis de cimento ou
concreto e calhas de drenagem, sendo encaminhada para dispositivos de
separação de óleos e graxas e caixas retentoras de sedimentos;

•

Os resíduos de óleos e graxas, coletados na área do canteiro, devem ser
acondicionados em tambores e retirados e transportados por empresas
especializadas neste tipo de disposição.

•

O sistema de esgotos sanitários deverá adotar nas frentes de obras, áreas de
empréstimo e demais locais que não seja o canteiro de obras, a utilização de
sanitários de campo, ou seja, unidades compactas de sanitários químicos ou
não que permitam a mobilidade de transporte e locação em áreas próximas
aos sítios de obra. E deverão respeitar a proporção de um sanitário para cada
grupo de 50 operários, conforme a norma NBR 9050. Além disso, deverão ser
coletadas, nos alojamentos e demais edificações do canteiro, as águas
servidas por rede coletoras e reunidas em unidades de tratamento. As demais
edificações fixas, como as usinas de concreto-asfalto, de solo e concreto
Portland, situadas mais remotamente devem dispor de sistemas independentes
e com unidades de tratamento específicas;
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9.2.6 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DE RUÍDOS
Tipo de Programa

Programa de Monitoramento

Componente ambiental afetado

Físico e Socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação

Caráter

Preventivo

A qualidade sonora do ambiente deverá ser mantida com o monitoramento da
evolução da emissão de ruídos pelo maquinário durante a construção da nova pista e
a implementação de medidas de controle dessas emissões.
Deverão ser realizadas medições nos dispositivos alvos e, a partir desses dados,
estabelecer um critério de comparação, promovendo controle e monitoramento dos
níveis de pressão sonora gerados durante a construção da rodovia. Dessa forma, os
níveis sonoros deverão estar dentro dos parâmetros dispostos na Norma
Regulamentadora NR-15 que versa sobre as Atividades e Operações Insalubres.
Segundo a norma devem-se respeitar os limites de tolerância expressos na Tabela
105.
Tabela 105 – Limites máximos de tolerância sonora
Níveis de Ruído dB (A)
Máxima exposição diária permissível
85

8 horas

86

7 horas

87

6 horas

88

5 horas

89

4 horas e 30 minutos

90

4 horas

91

3 horas e 30 minutos

92

3 horas

93

2 horas e 40 minutos

94

2 horas e 15 minutos

95

2 horas

96

1 hora e 45 minutos

98

1 hora e 15 minutos

100

1 hora

102

45 minutos

104

35 minutos

105

30 minutos

106

25 minutos

108

20 minutos

110

15 minutos

112

10 minutos

114

8 minutos

115

7 minutos

115

7 minutos
Fonte: NR-15.

Os trabalhadores deverão utilizar, obrigatoriamente, protetor auricular.
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9.2.7 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE
ATMOSFÉRICA NA FASE DE CONSTRUÇÃO
Tipo de Programa

Programa de Monitoramento

Componente ambiental afetado

Físico e Socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação

Caráter

Preventivo

DA

POLUIÇÃO

Durante a fase de construção, o impacto gerado pelo lançamento de pó e poeira
decorrente das atividades típicas desta etapa, como a terraplanagem, a movimentação
de máquina e equipamentos, poderá ser mitigado por meio da umidificação do solo e
obrigatoriedade do uso de máscaras por parte dos operários. Também é importante
estabelecer o limite de velocidade em 30 km/h.
A manutenção dos motores a combustão deverá ser efetuada de acordo com
especificação do fabricante de cada equipamento, devendo ser mantida durante todo o
processo de construção do empreendimento.
9.2.8 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PASSIVOS
AMBIENTAIS
Tipo de Programa

Programa de Controle

Componente ambiental afetado

Físico e Biótico

Fase do empreendimento

Implantação e operação

Caráter

Corretivo

9.2.8.1 Recuperação de Áreas Degradadas
As obras de apoio para a construção de uma rodovia, apesar de apresentarem uma
abrangência espacial relativamente restrita, via de regra determinam impactos
significativos sobre o solo e a cobertura vegetal da área dos canteiros de obras e
adjacências, jazidas e áreas de bota fora. Os principais impactos estão relacionados à
degradação do solo e supressão de vegetação, como por exemplo, o decapeamento e
o desmatamento.
Estes locais compõem uma infraestrutura temporária na fase de implantação do
empreendimento, apesar disso, tais obras requerem a elaboração de um programa de
intervenção específico, no qual, deverão ser empregadas práticas de recuperação,
conservação, e se possível, a restauração dos sítios degradados.
Com isto, além de viabilizar a atenuação de impactos sobre os recursos naturais,
serão valorizados os aspectos paisagísticos da região de entorno do empreendimento.
Desse modo, este programa tem por objetivo propor medidas preventivas a fim de
reduzir o nível de degradação dos recursos do solo e cobertura vegetal e, medidas
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corretivas para reintegrar as áreas degradadas à paisagem típica da região, através da
recuperação do solo e paisagismo.
9.2.8.1.1 Procedimentos
A reintegração na paisagem regional da área impactada, assim como dos locais
degradados pela duplicação da rodovia, deverá obedecer, no mínimo, aos
procedimentos operacionais básicos a seguir expostos.

Recondicionamento Topográfico
Este procedimento incidirá sobre as áreas onde houver a retirada de materiais terrosos
e/ou rochosos, bem como naquelas em que os mesmos serão depositados, isto é,
onde as características topográficas locais sofram modificações.

Recomposição do Solo
O procedimento em questão promoverá a proteção e recomposição dos horizontes
superficiais do solo nos locais onde ele for removido ou degradado.
A recomposição do solo inclui a correção da fertilidade, haja vista que os materiais
oriundos de áreas degradadas, rejeitos, entre outros, são quase sempre desprovidos
de nutrientes adequados ao crescimento das plantas.

Sistema de Drenagem
Este sistema tem por finalidade proteger o solo contra a erosão hídrica, ocasionada
pelas águas pluviais através do escoamento superficial, incidindo sobre terrenos
desnudos, tanto na fase de construção do empreendimento quanto sobre áreas
recuperadas, e após o término da obra.
As obras de drenagem são implantadas desde o início da construção da rodovia, no
entorno das áreas a serem recuperadas, com a construção de valetas, calhas,
descidas d’água, bueiros, entre outros, conforme a necessidade e características de
cada projeto.

Recomposição da Cobertura Vegetal
A recuperação da cobertura vegetal das áreas impactadas pela ampliação da rodovia,
além da função de promover a reintegração destas áreas à paisagem regional,
restabelece condições para o desenvolvimento de uma biota que participe e auxilie no
processo de recuperação.
Esta fase do programa propicia o retorno e manutenção da fauna silvestre da região
onde está inserido o empreendimento.
Deve-se utilizar preferencialmente a vegetação original, o que pode ser conseguido
pela retirada prévia no início da implantação, de espécies nativas (incluindo o solo).
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Outro aspecto importante é a redução do impacto visual provocado pela implantação
do empreendimento, através da restituição da cobertura vegetal, propiciando desta
forma, a utilização futura destas áreas para outras atividades socioambientais.
Alguns procedimentos são indicados para a adequada recomposição da cobertura
vegetal, tais como:

•

reposição da camada superficial original do solo;

•

subsolagem da nova superfície;

•

semeadura direta de espécies arbóreas e arbustivas nativas.

9.2.8.2 Demais passivos ambientais
Os passivos do meio físico, bem como as intervenções em área de APP descritas
como dois dos passivos do meio biótico, serão mitigados por meio das ações do
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.
A supressão de vegetação será tratada pelo Programa de Controle de Supressão
Vegetal (item 9.2.12).
Da mesma forma, os passivos relacionados ao meio socioeconômico (item 5.5.3.1.1)
serão mitigados pelo Programa de Apoio à Realocação da População Diretamente
Afetada.
9.2.9 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA
Tipo de Programa

Programa de Monitoramento

Componente ambiental afetado

Físico e Biótico

Fase do empreendimento

Implantação e operação

Caráter

Preventivo

Este programa tem como objetivo o acompanhamento das modificações ambientais
que possam vir a ocorrer nos cursos d’água interceptados pelas obras do
empreendimento, permitindo a tomada de medidas que assegurem a manutenção de
sua qualidade e quantidade e sua adequação aos usos da água existentes e previstos.
Deverá ser realizado o monitoramento dos cursos hídricos a serem afetados antes e
durante as fases de instalação e operação. A periodicidade e metodologia de coleta e
análise deverão seguir a Resolução CONAMA nº 357/05, englobando pelo menos os
seguintes parâmetros: temperatura (°C), cor, turbidez, sólidos dissolvidos totais (mg/l),
oxigênio dissolvido (OD, mg/l), DBO5, pH, nitrato, nitrito, nitrogênio amoniacal, (mg/l),
fósforo total (P, mg/l), clorofila a, coliformes termotolerantes e óleos e graxas.
Deste modo pretende-se identificar e acompanhar:

•

alterações na qualidade física das drenagens, decorrentes de processos
erosivos durante a etapa de instalação;
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•

alterações

na

qualidade

química

e

físico-química,

decorrente

de

contaminações dos cursos d’água por óleos e graxas ou outros produtos
utilizados nos processos subsidiários à construção do empreendimento;

•

qualidade atual dos cursos d’água.

9.2.10 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA E BIOINDICADORES
Tipo de Programa

Programa de Monitoramento

Componente ambiental afetado

Biótico

Fase do empreendimento

Implantação e operação

Caráter

Preventivo

A perda da diversidade biológica frente, principalmente, a pressões antrópicas, tem
concentrado as atenções sobre a necessidade de se inventariar os recursos biológicos
como primeiro passo para o desenvolvimento de estratégias de manejo. Inicialmente,
utiliza-se para avaliar a biodiversidade, a estimativa desta em um determinado local e
tempo. Após esse primeiro processo, frequentemente segue um segundo estágio, o
monitoramento, o qual se refere à estimativa da diversidade de uma área em uma
sequência de vezes com o propósito de extrair inferências sobre mudanças temporais
(Wilson et. al., 1996).
O argumento para a importância da biodiversidade nas políticas ambientais pressupõe
que, animais, plantas, microrganismos e suas complexas interações respondem ao
manejo humano da paisagem e aos impactos de diferentes maneiras, com alguns
organismos respondendo de forma mais rápida e definitiva do que outros. Deve-se
supor que mudanças no manejo da paisagem influenciam a biota, e que certos sinais
temporários ou constantes permanecem dentro das comunidades biológicas (Paoletti,
1999).
Estudar a fauna de uma determinada porção de um ecossistema é o primeiro passo
para sua conservação e uso racional. Sem um conhecimento mínimo sobre quais
organismos ocorrem neste local, e sobre quantas espécies podem ser encontradas
nele, é virtualmente impossível desenvolver qualquer projeto de preservação (Santos,
2003). O uso da biodiversidade como ferramenta para avaliar a estrutura, a
transformação e a destruição da paisagem é um componente importante das
estratégias aplicadas às áreas rurais, manejadas, industriais e urbanizadas, para
reduzir o impacto humano (Wilson, 1996).
Durante as fases de construção e operação, deverá ser implantado um programa de
monitoramento da fauna terrestre. Esse programa deverá avaliar as comunidades nas
áreas influenciadas pelo empreendimento ao longo do tempo, com a finalidade de
extrair inferências sobre possíveis mudanças temporais acarretadas pelos impactos da
duplicação da rodovia.
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9.2.10.1 Procedimentos
Este programa deverá apresentar e seguir as seguintes premissas básicas, de acordo
com a Instrução Normativa n°146/07 do IBAMA:

•

descrição e justificativa detalhada da metodologia a ser utilizada, incluindo a
escolha dos grupos a serem monitorados;

•

detalhamento da captura, tipo de marcação, triagem e dos demais
procedimentos a serem adotados para os exemplares capturados ou
coletados (vivos ou mortos), informando o tipo de identificação individual,
registro e biometria;

•

seleção e justificativa de áreas controle para monitoramento intensivo da
fauna silvestre. O tamanho total de áreas controle a serem monitoradas
deverá ser representativo, contemplando todas as fitofisionomias distribuídas
ao longo de toda a área de influência;

•

cronograma das campanhas de monitoramento a serem realizadas, tanto nas
áreas de soltura, quanto nas áreas controle. O monitoramento consistirá de,
no mínimo, campanhas trimestrais de amostragem efetiva em cada área, e
deverá ser iniciado antes da data programada para a instalação do
empreendimento (monitoramento prévio), com no mínimo, amostragens nos
períodos de chuva e seca;

•

programas específicos de conservação e monitoramento para as espécies
ameaçadas de extinção, contidas em lista oficial, registradas na área de
influência direta do empreendimento, consideradas como impactadas pelo
empreendimento.

O monitoramento deverá ser realizado por no mínimo 2 (dois) anos após o início da
operação do empreendimento, podendo esse período ser estendido de acordo com os
resultados obtidos.
Para melhor execução, este programa está dividido em duas ações conjuntas e
complementares, as quais são descritas abaixo:

9.2.10.1.1 Acompanhamento da migração da fauna silvestre
A perda e a fragmentação de habitats são as maiores ameaças a diversidade de
espécies no Brasil. Monitorar as populações da fauna terrestre não só fornece uma
base para se quantificar os impactos ecológicos como também avaliar as taxas de
mudança (Harris e Yalden, 2004).
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O estado de conservação dos remanescentes de vegetação natural determina as
comunidades zoológicas de uma dada região, tornando-se evidente que as ações
produzidas sobre a cobertura vegetal repercutirão diretamente sobre a fauna existente.
Para a execução das obras de duplicação, será necessária a supressão de alguns
remanescentes florestais presentes ao longo do segmento, o que afetará a fauna
silvestre residente, conforme levantado na avaliação dos impactos.
Visando a mitigação destes impactos, devem ser observados alguns cuidados com a
operação de desmatamento. Este processo, que deverá ser executado fora do período
reprodutivo da fauna, dar-se-á sobre habitats remanescentes que abrigam inúmeras
espécies residentes e adaptadas à beira de estradas, e, portanto, deverá direcionar o
deslocamento da fauna e auxiliar na execução do resgate, utilizando dispositivos que
limitem a velocidade de desmatamento e que favoreçam a fuga espontânea da fauna.
Para isso, deve-se induzir a migração dos animais no sentido dos remanescentes
florestais que não serão afetados. Tal ação deverá se desenvolver de modo gradual e,
estando já estabelecidos os corredores de vegetação, os diversos grupos faunísticos
buscarão os novos ambientes de modo natural, não necessitando de intervenções
como captura, transporte e soltura. Os operários envolvidos nas atividades de
desmatamento deverão ser instruídos no sentido de não molestarem os animais que
estiverem migrando.
Todo este processo deverá ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar com
especialistas nos grupos da fauna. Caso ocorra a necessidade de resgate de algum
animal, será obedecida a Instrução Normativa n°146/07 do IBAMA.
9.2.10.1.2 Escolha de bioindicadores
O acompanhamento da regeneração de áreas degradadas requer um constante
monitoramento da estrutura do habitat, das espécies que estão utilizando estas áreas
e dos processos ecológicos em que estas estão envolvidas. Espécies indicadoras têm
sido utilizadas há décadas como ‘termômetros’ das condições ambientais, como
indicadores da qualidade do ar e da água ou ainda da qualidade de solo para a
agricultura (Landres et al., 1988; Clements, 1920). Para começar, a definição mais
geral de espécie indicadora é um organismo cujas características (presença/ausência,
densidade populacional, dispersão, sucesso reprodutivo etc.) são usadas como um
índice de atributos de espécies que são muito difíceis, inconvenientes ou caros de se
medir. Entretanto, existem algumas variações desta definição de acordo com o
objetivo específico do que se quer avaliar. Os usos costumam variar entre indicar
amplitudes dos vários tipos de influências antrópicas, fornecerem pistas de mudanças
populacionais em outras espécies, localizar áreas de elevada biodiversidade ou servir
como “proteção” para os requerimentos de espécies simpátricas (Caro e O’doherty,
1999).
Espécies indicadoras ou um grupo de espécies podem ser uma ferramenta para a
avaliação da integridade do habitat ou de diversidade biológica. dependendo das suas
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características biológicas, o grupo monitorado pode ser: indicador ambiental, quando
responde às condições do habitat de forma conhecida e mensurável, o que torna
possível acompanhar a dinâmica desta população ou assembléia para avaliar a
qualidade do habitat em questão; indicador ecológico, também conhecido como
espécies guarda-chuva ou surrogate taxa, possibilita acessar o status de toda
comunidade biológica a partir do seu monitoramento; e finalmente, indicador de
biodiversidade quando são espécies caracteristicamente presentes apenas em
comunidades muito diversas, sendo úteis em levantamentos rápidos da biodiversidade
(Mcgeoch, 1998).
Bons indicadores precisam preencher uma série de requisitos. As espécies precisam
ser localmente abundantes e de fácil captura ou visualização, minimizando assim o
risco de não detectar a sua presença quando presentes. O grupo monitorado deve ser
diverso e composto por espécies com diferentes necessidades ecológicas o que torna
o grupo sensível a um leque maior de alterações ambientais. As espécies precisam
ser de fácil identificação evitando equívocos na classificação taxonômica ou demora
na obtenção dos resultados. E finalmente, precisam ser espécies de ciclo de vida curto
e sensíveis à alterações ambientais, o que acelera o tempo de resposta destes
organismos às eventuais modificações no seu habitat (New, 1997; Brown, 1997;
Jansen, 1997).
O uso de indicadores biológicos gradualmente vem se tornando uma ferramenta
essencial em medidas de conservação, pois quando bem realizado fornece
informações fiéis à realidade tornando o processo de monitoramento mais ágil,
econômico e eficaz.
Para a identificação das potenciais espécies indicadoras será utilizada uma análise
estatística que gera um valor de indicação (VI) para cada espécie, avaliando a
fidelidade das espécies a um determinado habitat a partir da sua abundância e
frequência relativas. Espera-se com esta ação identificar espécies de invertebrados,
aves e mamíferos com potencial uso como indicadores biológicos dos estágios de
conservação e regeneração da área influenciada pela instalação e operação da
rodovia.

9.2.10.2 Fase de implementação
Este programa deverá contemplar as fases de implantação, construção e operação do
empreendimento. O número de campanhas e a periodicidade das mesmas não
poderão ser menores do que uma sazonalidade temporal que abranja todas as
estações do ano.
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9.2.11 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DO ATROPELAMENTO
DA FAUNA
Tipo de Programa

Programa de Monitoramento

Componente ambiental afetado

Biótico

Fase do empreendimento

Implantação e operação

Caráter

Preventivo

As rodovias são consideradas como um dos principais obstáculos ao movimento de
grandes vertebrados. Este tipo de infraestrutura linear gera um ‘efeito barreira’, o qual
envolve o bloqueio ou restrição de movimento das espécies através das rodovias
(Yanes et. al. 2005). Nas últimas décadas, as rodovias com seus veículos
provavelmente ultrapassaram a caça como maior causa da mortalidade de
vertebrados (Formann e Alexander, 1998).
Sob a ótica da ecologia de paisagem (Formann e Gordon, 1989), as estradas são
consideradas como corredores – qual seja a área de superfície de movimento
associada com as faixas laterais – e, com isso, acumulam funções dentro da complexa
organização da paisagem. A fauna dominante no entorno das estradas é composta
predominantemente por espécies ‘de borda’ e generalistas (Formann, 1995), com
algumas espécies abundantes, semelhante à composição faunística observada em
fragmentos de habitats estreitos e perturbados. Sabendo que são ambientes nos quais
a taxa de mortalidade é naturalmente elevada, as rodovias imprimem um processo
significativo de filtragem sobre a fauna, selecionando-a ativamente.
Os veículos frequentemente atropelam vertebrados em função de dois aspectos
principais, quais sejam: disponibilidade de alimento (onde os animais são atraídos por
grãos espalhados na rodovia, por plantas de beira de estrada, por insetos ou por
cadáveres de animais) e quando a rodovia corta a área de vida de determinada
espécie. Ressalta-se também o atropelamento de espécies que se valem do calor
refletido pela rodovia para termorregularem, como os répteis. Os atropelamentos
podem ser frequentes onde as pistas de tráfego são separadas por barreiras
impermeáveis ou estão entre bordas altas da rodovia. Os padrões espaciais da
paisagem igualmente ajudam a determinar posições e taxas de atropelamentos. Em
suma, nas rodovias está uma profílica causa mortis de vertebrados terrestres,
entretanto, exceto para um pequeno número de espécies raras, os atropelamentos
têm um efeito mínimo sobre os tamanhos populacionais. (Forman e Alexander, 1998;
Gittins, 1983; Bennett, 1991).
Passagens desenvolvidas especificamente para aumentar a ‘permeabilidade’ das
rodovias são medidas corretivas básicas para o efeito barreira e mecanismos
mitigadores para os atropelamentos e, compreendem uma ampla coleção de tipos.
Outro dispositivo eficiente, e relativamente menos oneroso, a ser considerado para
contribuir com a diminuição de atropelamentos são os redutores de velocidade. Estas
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estruturas objetivam facilitar, de forma segura, a travessia ou impedir a passagem da
fauna pela rodovia, sendo que a necessidade de uso e o sucesso destes mecanismos
encontram-se diretamente correlacionados com o tipo de fauna a ser impactada.
Esta ação tem por objetivo, aprofundar o diagnóstico de atropelamentos da fauna
local, indicar os locais e os tipos de mecanismos de mitigação a serem implantados na
fase de construção e o monitoramento da efetividade destas medidas na fase de
operação. O monitoramento dos atropelamentos deverá ser direcionado ao registro
diário e contínuo dos animais atropelados na rodovia. Além do registro de todos os
animais atropelados, deverá ser realizada a identificação das espécies atropeladas, o
registro do local (quilômetro) do atropelamento e do habitat do entorno da rodovia.
Após, todos os animais atropelados serão retirados da rodovia para evitar a atração de
animais carnívoros e/ou necrófagos. Com essas informações poderão ser identificadas
as espécies com maiores taxas de atropelamentos, localizar os principais pontos de
travessia da fauna e localizar os principais pontos de proteção de habitat.
Nos principais pontos de travessia dos animais deverá ser realizada a construção de
túneis subterrâneos, largos, associados à passagem de água ou a passagem de
animais domésticos como o gado. A presença de túneis subterrâneos irá facilitar a
transposição da rodovia pelos animais em locais seguros. Nos pontos de proteção de
habitat, como nas áreas florestais, será realizada a construção de cercas combinadas
para pequenos e grandes mamíferos. A presença das cercas nas margens da rodovia,
em áreas florestais, irá impedir que a fauna se desloque pela rodovia. O Programa de
Monitoramento dos Atropelamentos será implantado juntamente com instalação de
controladores eletrônicos de velocidade e de lombadas eletrônicas, em segmentos
com maior ocorrência de atropelamentos, com o objetivo de diminuir a velocidade dos
veículos que percorrem a rodovia e consequentemente os atropelamentos. Prevê-se a
colocação de placas instrutivas ao longo da rodovia informando sobre as espécies de
animais que ocorrem na região e sobre a incidência de atropelamentos, além de uma
campanha educativa aos motoristas, através de panfletos e divulgação na mídia.
Ainda deverá ser realizada a manutenção da vegetação na faixa de domínio da
rodovia para que as condições de visibilidade sejam favorecidas e que o próprio
deslocamento dos animais possa ocorrer na área de refúgio e não no acostamento e
na própria faixa de rolagem.
9.2.12 PROGRAMA DE CONTROLE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
Tipo de Programa

Programa de Controle

Componente ambiental afetado

Biótico

Fase do empreendimento

Implantação

Caráter

Preventivo
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A supressão de vegetação neste tipo de empreendimento é uma atividade intrínseca
ao processo construtivo, e se dará mediante a competente autorização de supressão
da vegetação a ser expedida pelo IBAMA.
Para a instalação do empreendimento, a supressão de vegetação necessária será a
menor possível, uma vez que serão adotados os procedimentos técnicos sempre que
as intervenções necessárias localizarem-se em áreas de maior concentração de
vegetação arbórea. Além disso, serão previstas atividades de corte e poda seletiva
nos pontos específicos.
Basicamente, os objetivos do Programa de Supressão da Vegetação são:

•

realizar o levantamento das áreas de vegetação, passíveis de supressão em
função das atividades de duplicação da rodovia;

•

estimar o volume do material lenhoso a ser retirado, considerando-se as
áreas de supressão total, como subsídio para a Autorização de Supressão de
Vegetação (ASV), a ser emitida pelo IBAMA visando à fase de instalação do
Projeto;

•

identificar e localizar a ocorrência de espécimes das espécies protegidas de
corte e propor medidas para a sua preservação;

•

obter a Autorização de Supressão de Vegetação (ASV);

•

minimizar a supressão de vegetação pelo estabelecimento de especificações
e procedimentos ambientais, a serem adotados durante as atividades de
instalação e por meio da adoção de medidas de controle e monitoramento
eficientes;

•

atender à legislação ambiental, em geral.

9.2.13 PROGRAMA DE APOIO À AVERBAÇÃO OU REALOCAÇÃO DAS
RESERVAS LEGAIS INTERCEPTADAS NA ÀREA DIRETAMENTE AFETADA
Tipo de Programa

Programa de Prevenção

Componente ambiental afetado

Biótico e Socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação

Caráter

Corretivo

A averbação de uma Reserva Legal trata-se da delimitação física e jurídica da área,
com determinação na Matrícula do Imóvel de sua extensão e localização imutável,
oponível a terceiros e sucessores. A averbação na matrícula do imóvel tem como
finalidade dar publicidade à reserva legal, para que futuros adquirentes saibam onde
está localizada seus limites e confrontações, uma vez que podem ser demarcadas em
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qualquer lugar da propriedade. A lei determina que, uma vez demarcada, fica vedada
a alteração de sua destinação, inclusive nos casos de transmissão, a qualquer título,
nos casos de desmembramento ou de retificação de área.
O programa de apoio à averbação e realocação das Reservas Legais localizadas na
área de influência da rodovia BR-290 a ser duplicada será realizado por meio do
cadastramento, a partir do levantamento nos cartórios dos municípios de Eldorado do
Sul, São Jerônimo, Minas do Leão, Butiá, Arroio do Ratos, Rio Pardo e Pantano
Grande das reservas legais averbadas em propriedades rurais localizadas na área
diretamente afetada pela duplicação da rodovia. O mapeamento das reservas legais
cadastradas, será realizado por meio da demarcação das áreas em planta planimétrica
sobreposta à imagem ou aerofoto.
As obras para duplicação da BR-290 serão executadas dentro da faixa de domínio da
rodovia, entretanto, durante a construção de acessos laterais, canteiros de obras,
rótulas de acesso, entre outras intervenções, poderão ser atingidas áreas rurais e
consequentemente, reservas legais. Caso seja constatado, após o cadastramento, que
a duplicação da rodovia interceptará área de reserva legal, o DNIT executará todos os
procedimentos para realocação dessa área.
O programa também tem como objetivo informar aos proprietários de imóveis rurais
sobre os procedimentos necessários para formalização do processo de averbação,
recomposição ou realocação de Reserva Legal, entretanto, todos os procedimentos
para averbação de reserva legal em propriedades rurais, que não forem interceptadas
pela rodovia, serão de responsabilidades do proprietário do imóvel.
9.2.14 PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FLORA
Tipo de Programa

Programa de Monitoramento

Componente ambiental afetado

Biótico

Fase do empreendimento

Implantação

Caráter

Preventivo

Deverá ser efetuado o monitoramento da pega das mudas e do desenvolvimento da
vegetação nas áreas recuperadas e da vegetação afetada por queimadas,
identificando possíveis invasões de espécies exóticas.
A supressão de vegetação cria uma oportunidade para a instalação de espécies
pioneiras e heliófilas, dentre as quais, espécies exóticas com potencial invasivo. Para
evitar a dominância destas espécies nas áreas impactadas, propõe-se o controle da
proliferação de espécies exóticas, principalmente madressilva, pinus e capim-anoni,
por meio de roçadas e capinas seletivas periódicas.
Em vista de que a eliminação das espécies exóticas estabelecidas é, muitas vezes,
impossível, recomenda-se o monitoramento das espécies que surgem à beira da
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estrada. Este procedimento possibilitará a identificação de espécies exóticas, com
potencial invasivo conhecido, a tempo de efetuar seu controle.

9.2.14.1 Fase de implementação
Este programa deverá contemplar as fases de implantação, construção e operação do
empreendimento. O número de campanhas e a periodicidade das mesmas não
poderão ser menores do que uma sazonalidade temporal que abranja todas as
estações do ano.
9.2.15 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA)
Tipo de Programa

Programa de Controle

Componente ambiental afetado

Socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação e Operação

Caráter

Preventivo

A base da educação ambiental se utiliza de uma combinação de conhecimentos,
valores, sensibilidades e capacidades, fortes o suficiente para motivar a interação e a
participação efetiva do ser humano com seu meio e com o próximo. Ao trabalhar
valores, cada um pode perceber sua essência individual e sua responsabilidade para
com a coletividade, nutrindo um senso de cuidado com o planeta. Questionar, refletir,
contestar ou aceitar conscientemente determinadas questões pode ser a chave no
processo de se pensar em dimensões globais, desde que esse processo estimule
ações pertinentes ao contexto local. Ao se ver inserido em um mundo amplo e pleno
de riquezas socioambientais, o indivíduo pode se perceber como um elemento
imprescindível à teia da vida. Essa visão contribui para aumentar sua autoestima,
indispensável para que cada um se sinta apto a agir e lutar por ideais maiores,
fortalecendo um compromisso de respeito à vida. Trata-se, portanto, de uma nova
ética com paradigmas em consonância com um mundo mais harmônico, onde todo o
ser é respeitado e levado em consideração (Pádua, 2000).
O principal objetivo é conscientizar a comunidade lindeira, empregados e terceirizados
do empreendimento das questões ambientais relacionadas à obra, de forma a levar a
ações que busquem a preservação do meio ambiente. Sendo assim, o programa de
educação ambiental para o empreendimento deve adotar um direcionamento distinto
da educação ambiental aplicada nas escolas ou aquela desenvolvida para o público
em geral. Deve ser voltado a responder as necessidades efetivas das populações
diretamente afetadas pelo empreendimento. Dessa forma, é necessário valorizar a
participação dessas populações, tanto para identificação do problema ou conflito
ambiental quanto na proposição de ações concretas.
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9.2.15.1 Procedimentos
Este programa terá como eixo principal a questão da construção da rodovia e deverá
ampliar seu foco para outros temas no sentido de levar não só a uma compreensão da
necessidade das obras de infraestrutura de transportes como também dos vários
impactos das ações antrópicas sobre o ambiente natural e o papel de cada um dentro
deste contexto.
O programa atingirá a força de trabalho envolvida na obra e a população direta ou
indiretamente influenciada pelo empreendimento, conscientizando-a sobre suas
responsabilidades, riscos e influências para com o meio natural.
O Programa de Educação Ambiental destinado à comunidade lindeira ao
empreendimento, trabadores diretos e terceirizados visará conscientizar as
comunidades locais a respeito da proteção ao meio ambiente, repassando às
populações informações sobre o valor da biodiversidade e medidas de conservação.
Este programa também visará a conscientização dos motoristas e população do
entorno, quanto aos riscos e prejuízos ambientais ocasionados pelas queimadas da
vegetação nativa. Entre os recursos a serem utilizados para essa finalidade estão a
colocação de placas de sinalização rodoviária, outdoors, programas de rádios locais,
distribuição de folhetos nos pedágios, entre outros.
O Programa de Educação Ambiental deverá contemplar ações a serem definidas em
conjunto com estes atores sociais envolvidos, devendo subsidiar pessoas, grupos ou
segmentos sociais da região para atuar efetivamente na gestão dos recursos
ambientais, bem como das decisões que venham a afetar a qualidade do meio
ambiente, de acordo com o Termo de Referência para Elaboração de Programas de
Educação Ambiental do IBAMA.
9.2.16 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO FUNCIONAL EM TEMAS AMBIENTAIS,
DESTINADOS AOS EMPREGADOS DIRETOS E TERCEIRIZADOS
Tipo de Programa

Programa de Monitoramento

Componente ambiental afetado

Socioeconômico, Físico e Biótico

Fase do empreendimento

Implantação

Caráter

Preventivo

O Programa de capacitação funcional destinado aos trabalhadores diretos e
tercerizados do empreendimento, terá como objetivo o treinamento dos trabalhadores
em questões ambientais, entre as quais:

•

Sensibilizar e conscientizar os trabalhadores sobre os procedimentos
ambientalmente adequados relacionados às obras, conforme estabelecido no
Plano Ambiental da Construção - PAC;
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•

Difundir conceitos e informações, visando manter as condições de saúde dos
trabalhadores, das comunidades locais e da população indígena, com ênfase
na prevenção de doenças transmissíveis, inclusive sexuais;

•

Orientar sobre o comportamento socialmente adequado no ambiente de
trabalho, nos alojamentos e na relação com as comunidades locais;

•

Difundir as normas de segurança no trabalho a serem adotadas durante as
obras;

•

Orientar os responsáveis diretos pelos trabalhadores, encarregados e
engenheiros responsáveis, sobre a necessidade de uma atitude pró-ativa e
de cooperação junto aos órgãos de fiscalização e ambientais nas esferas
federal, estadual e municipais.

•

Orientar a destinação correta dos resíduos gerados nas frentes de obra;

•

Informar as espécies imunes ao corte e ameaçadas de extinção no RS;

•

Orientar sobre as medidas a serem tomadas quando encontrado algum
animal silvestre, para que sejam realizados os procedimentos de manejo
adequado;

•

além de apresentar medidas que minimizem os impactos do empreendimento
sobre o meio ambiente.

9.2.17 PROGRAMA DE MONITORAMENTO ARQUEOLÓGICO
Tipo de Programa

Programa de Monitoramento

Componente ambiental afetado

Arqueológico

Fase do empreendimento

Implantação

Caráter

Preventivo

Não foram encontrados sítios arqueológicos na área de influência da BR-290,
entretanto, como medida preventiva, deverá ser realizado o monitoramento
arqueológico, concomitantemente às atividades de abertura de acessos, remoção da
da vegetação e outras atividades que impliquem na remoção de solo (mesmo que
superficialmente) e ainda, o desenvolvimento de atividades de Educação Patrimonial,
dentro do Programa de Educação Ambiental, nas escolas dos municípios atingidos
pela obra, uma vez que as ações educativas têm demonstrado que o patrimônio
arqueológico não é preservado por não ser conhecido pela comunidade local.
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9.2.18 PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Tipo de Programa

Programa de Prevenção

Componente ambiental afetado

Físico, biótico e socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação e operação

Caráter

Preventivo

O principal objetivo deste programa consiste na determinação de medidas de atuação
que possam contribuir para prevenir os eventuais acidentes que envolvam veículos e
pessoas, durante o período de construção da rodovia, bem como acidentes que
possam causar danos ao meio ambiente.
Neste sentido e, em termos gerais, para atender às finalidades específicas do
programa, deverão ser basicamente cumpridas, entre outras, as seguintes etapas:

•

Análise e avaliação, previamente ao início das obras, de toda a documentação
técnica e ambiental referente ao empreendimento, objetivando o seu pleno
conhecimento, particularmente do Programa de Prevenção de Acidentes.

A referida análise deverá identificar e caracterizar, em cada segmento, as situações
onde deverão ocorrer, de forma mais acentuada, as interferências entre o tráfego
usuário e o tráfego de obras.

•

Análise, previamente ao início das obras, dos Planos de Trabalho
apresentados pelos construtores e respectivos Planos de Ataque às Obras, a
qual deverá se deter, também, nas rotinas de serviços e processos
construtivos, abrangendo inclusive, instalação e operação de acampamentos,
usinas e jazidas, em geral, bem como o projeto de sinalização provisória, com
vistas à verificação da compatibilidade com as recomendações constantes no
Programa de Prevenção de Acidentes.

Esta análise deverá avaliar se as não conformidades apontadas estão sendo
readequadas no Plano de Obras. Este processo, que deverá se renovar sempre que
houver alterações na Programação de Obra, apresentará rotinas e cronogramas, os
quais deverão ser atendidos pelas firmas empreiteiras:

•

Registro, para cada lote de instalação, das situações potencialmente mais
críticas, em termos de intensidade das interferências do tráfego de obras com o
tráfego usuário.

•

Inspeções diárias ao trecho para verificar o atendimento dos condicionamentos
estabelecidos nos programas.

O Monitoramento pertinente deverá envolver:

•

Verificação visual das condições físicas dos dispositivos de sinalização
(vertical, horizontal, canalização e de segurança);
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•

Acompanhamento do planejamento e da execução das obras, visando verificar
a efetiva observância do estabelecido neste Programa e a promoção das
eventuais correções, inclusive no que respeita à sinalização de novos
segmentos de obra;

•

Verificação junto às comunidades e usuários locais, através de entrevistas, da
necessidade ou não de melhorias da sinalização, inclusive noturna.

O Monitoramento deverá ser intensificado em dias chuvosos e nos períodos de
aumento de tráfego (temporada de verão e feriadões), e estará conjugado ao
Monitoramento do Programa de Controle de Material Particulado, Gases e Ruídos.
Em especial no que se refere ao "Canteiro de Obras", "Sinalização de Obras" e
"Segurança Operacional no Período de Obras" e outros tópicos específicos, a seguir
listados.
9.2.18.1.1.1

Canteiros de Obra

Em referência ao "Canteiros de Obra", deverão ser executadas as seguintes medidas:

•

Tratamento e destinação do efluente sanitário doméstico no canteiro e frentes
de obra;

•

Bacias de contenção de sólidos, óleos e graxas;

•

Caixas separadoras de água e óleo;

•

Estocagem de materiais, preparo e manuseio de concreto, usinagem de
materiais betuminosos, armazenamento de combustíveis, asfaltos,lubrificantes
e materiais explosivos em áreas com piso impermeabilizado;

•

Inventariamento, segregação, armazenamento, reciclagem, transporte e
disposição final dos resíduos sólidos gerados no canteiro de obras e frentes de
serviço;

•

Adoção de filtros na central de concreto;

•

Adoção de filtros nos equipamentos da usina de asfalto;

•

Execução da terraplenagem em conformidade com a topografia dos terrenos
adjacentes; e

•

Implantação de sistema de drenagem superficial temporária.

9.2.18.1.1.2

Sinalização na Fase de Obras

Em referência à "Sinalização na Fase de Obras", deverão ser executadas as seguintes
medidas:
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•

Instalação das placas e sinais indicativos de direção, previamente à execução
das obras, conforme o Projeto de Sinalização de Obras devidamente aprovado
pela fiscalização;

•

Manutenção e conservação das placas e dos sinais durante todo o período de
obras, no segmento correspondente;

•

Observância das recomendações constantes no Manual de Sinalização de
Obras e Emergências do DNIT, de sorte a proporcionar as adequadas
condições operacionais e de segurança para o segmento;

•

Avaliação quanto à suficiência dos sinais de trânsito, dispositivos de
canalização do tráfego, dispositivos luminosos e controle de trânsito;

•

Operação nos segmentos em mão única, por meio de sinaleiros, barreiras e
sinais suplementares; e

•

Avaliação quanto à adequabilidade da sinalização estabelecida para as
situações de: faixa central impedida, faixa esquerda impedida, faixa direita
impedida, pista escorregadia, distância ao local das obras, obras no
acostamento, homens na pista, caminhões e máquinas na pista, trecho
impedido, desvio à direita e desvio à esquerda.

9.2.18.1.1.3

Segurança Operacional no Período de Obras

Em referência à "Segurança Operacional no Período de Obras", deverão ser
avaliados, os seguintes aspectos:

•

Existência de obstáculos e atritos laterais ao tráfego;

•

Controle da regulagem e da velocidade de operação dos equipamentos e
veículos;

•

Observância quanto à exigência e quanto ao uso obrigatório em todo o trajeto,
de lonas protetoras sobre os caminhões que saem das áreas de empréstimo
ou jazidas;

•

Tratamento adequado, no caso da formação de nuvens de poeira e de áreas
enlameadas;

•

Instalação de lavadores de rodado na saída dos canteiros de obras e áreas de
empréstimo;

•

Controle rigoroso de entrada e saída de veículos provenientes ou em direção
às caixas de empréstimo e canteiros, junto à rodovia existente.

Segurança Viária
Em referência a outros tópicos específicos de segurança viária, deverão ser avaliados
os seguintes tópicos:
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•

Instalação de corredores, passarelas, cercas, tapumes, escadas e outros
dispositivos nas travessias urbanas, para facilitar a circulação de pessoal;

•

Implantação de sistemas para atendimento à emergências e acidentes;

•

Implantação da sistemática de divulgação da obra, abrangendo os informes
pertinentes à execução das obras, em seus aspectos que interfiram com o
tráfego usuário e as populações lindeiras; e

•

Aplicação de treinamento (com reciclagem) para os trabalhadores
encarregados dos serviços de maior responsabilidade, de treinamento (com
reciclagem) com o objetivo de orientar e promover a incorporação e
conscientização dos conceitos ambientais, a este público alvo.

•

Suplementarmente, em relação às obras em execução e dentro do tópico
específico, deverão ser verificados:

•

Condições operacionais do tráfego atuante;

•

Utilização de equipamentos de segurança;

•

Procedimentos adotados e respectiva eficácia, no caso da ocorrência de
eventuais acidentes; e

9.2.19 REGULARIDADE E OBSERVÂNCIA DAS COMPETENTES NORMAS, POR
PARTE DO TRÁFEGO ATUANTE.PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Tipo de Programa

Programa de Controle

Componente ambiental afetado

Socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação

Caráter

Preventivo

A comunicação é essencial para o sucesso do empreendimento. Por mais que o
empreendimento traga benefícios às comunidades da Área de Influência, as obras
trazem transtornos e impactos em vários níveis a estes moradores. Neste sentido, a
divulgação das vantagens da duplicação para a comunidade, mostrando os projetos
que serão desenvolvidos, é essencial para facilitar a aceitação dos transtornos com as
obras.
Este programa está baseado no estabelecimento de um espaço para interrelacionamento entre o empreendedor e a população direta ou indiretamente afetada
pela instalação do empreendimento. Suas ações básicas estão centradas na definição
do público, dos instrumentos e dos meios para que o espaço de comunicação entre
empreendedor e população se estabeleça de forma eficaz. É por meio do presente
programa que as informações sobre a natureza, importância estratégica, instalação,
andamento das obras serão compartilhadas com o público interessado. Para tanto,
deverão ser realizadas reuniões entre o empreendedor e as comunidades locais e a
confecção de material de divulgação sobre o empreendimento e suas implicações.
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O programa de comunicação social durante a fase que precede a instalação do
empreendimento se propõe a realizar uma divulgação prévia acerca do mesmo,
visando um entendimento – mesmo que não detalhadamente – sobre sua finalidade e
atividades executadas. Ele tende a estabelecer um entendimento entre empreendedor
e sociedade, em especial a população diretamente afetada, permitindo sua
participação durante todo o processo de planejamento, instalação e operação do
mesmo. Para isso, o programa deve se apresentar de modo informativo e participativo.
O principal objetivo desse programa é informar a população sobre o que vai ocorrer a
partir da instalação do empreendimento, antecipando o esclarecimento de dúvidas que
possam vir a surgir.
A comunicação social deve adotar como principal meta o esclarecimento sobre os
impactos gerados pelo empreendimento, identificando os grupos afetados e os
respectivos impactos, além de informar a razão pela qual os mesmos surgem. É
preciso, também, deixar claro que todos aqueles que venham a ser afetados pelo
empreendimento terão seus direitos assegurados e serão indenizados pelos seus
prejuízos, explicitando de forma inteligível os procedimentos compensatórios previstos
na legislação pertinente ao tema. É importante ressaltar que as questões de interesse
social e coletivo devem prevalecer aos interesses individuais e que a previsão de
ressarcimento não deve, em momento algum, gerar falsas expectativas.
O Programa também deve incentivar a participação da população no desenvolvimento
dos programas de conservação, recuperação e proteção ambiental.
Portanto, os objetivos do Programa de Comunicação Social deverão ser:

•

garantir que cheguem às populações da Área de Influência as informações
sobre as atividades, medidas e projetos ambientais a serem desenvolvidos;

•

estabelecer canais de comunicação entre os diversos órgãos envolvidos no
projeto e a população local;

•

a partir do esclarecimento dos objetivos e importância do projeto, no contexto
socioambiental, minimizar expectativas, positivas ou negativas, que possam
ser criadas;

•

sensibilizar a população para as relações socioambientais ao longo do
projeto, observando os benefícios que ele pode gerar e o controle que deve
ser

adotado

para

a

mitigação

dos

impactos

negativos.
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9.2.20 PROGRAMA
DE
DESAPROPRIAÇÃO

INDENIZAÇÃO,

REASSENTAMENTO

Tipo de Programa

Programa de Controle

Componente ambiental afetado

Socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação

Caráter

Corretivo

E

Este Programa visa a execução das ações necessárias à aquisição das áreas para
instalação do empreendimento, privilegiando mecanismos de negociação.
Existem duas situações que, durante a execução das obras, serão comuns à
população atingida: a primeira situação será o reassentamento dos moradores
localizados na faixa de domínio da rodovia e a segunda situação será a negociação e
indenização dos proprietários que serão desapropriados.
O Programa englobará as atividades realizadas pelo empreendedor com o objetivo de
desocupação da área para a instalação do empreendimento, garantindo a manutenção
do modo de vida aos moradores que serão reassentados e, no caso das
desapropriações, o acompanhamento dos proprietários nas diversas fases do
processo, que são as seguintes: levantamento topográfico da área a ser
desapropriada, o cadastramento, a avaliação do imóvel e o registro em cartório.
Para atender aos objetivos, a partir da definição das áreas atingidas pela faixa de
domínio e remanescentes de cada propriedade, o Programa irá elaborar em forma de
projeto executivo, o seguinte:

•

levantamento cadastral, com apresentação de boletim de cadastro de cada
propriedade contendo os dados pertinentes;

•

laudo de avaliação de cada propriedade de conformidade com o que
determina a legislação federal específica;

•

levantamento socioeconômico e cultural dos moradores atingidos;

•

instituição de sistemática de assistência/orientação a ser implementado para
atendimento aos moradores atingidos.

Cabe ressaltar que tais elementos integram o Projeto de Desapropriação, que se
constitui um dos capítulos do Projeto Executivo de Engenharia a ser elaborado.
9.2.21 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS AMBIENTAIS
Tipo de Programa

Programa de Controle

Componente ambiental afetado

Físico, Biótico e Socioeconômico
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Fase do empreendimento

Implantação e Operação

Caráter

Preventivo e Corretivo

Esse programa tem como objetivo prevenir os impactos gerados por acidentes no
meio físico, biótico e socioeconômico, envolvendo produtos perigosos na área de
influência do trecho da rodovia BR-290 (Área Diretamente Afetada).
O gerenciamento dos riscos traduz-se por ações de segurança em melhoria contínua
através dos anos de existência da via, previstas para sua mitigação e/ou minimização,
cujas medidas a serem adotadas são de caráter preventivo e corretivo.
Os riscos que correm as populações lindeiras de uma rodovia são certamente
involuntários. E estas, por desconhecerem os riscos, se expõem com facilidade.
A redução/anulação dos riscos é feita primeiramente através da sua identificação
(conhecimento dos pontos críticos de maior probabilidade de ocorrências acidentais –
Estudo de Análise de Riscos - EAR), e em seguida por meio da aplicação de medidas
preventivas e corretivas.
As medidas preventivas são apresentadas na forma de medidas estruturais para
execução de obras em pontos e segmentos críticos. As medidas corretivas são
traduzidas por meio de respostas adequadas de planos de ação de emergência, de
contingência, de ajuda mútua, entre outros.
Dessa forma, o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais visa propiciar:

•
•
•

Informações sobre os produtos perigosos transportados na rodovia;
A definição das atividades de gerenciamento dos riscos;
A integração dos envolvidos na operação da rodovia e na gestão dos riscos do
transporte de cargas perigosas.

9.2.22 PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA, DIRECIONADO AO TRANSPORTE DE
PRODUTOS PERIGOSOS
Tipo de Programa

Programa de Controle

Componente ambiental afetado

Físico, Biótico e Socioeconômico

Fase do empreendimento

Implantação e Operação

Caráter

Preventivo

O objetivo deste Plano é o atendimento imediato em casos de emergência envolvendo
o transporte de produtos perigosos, e engloba ações como:

•

estabelecimento de ações preventivas essenciais como treinamento de
equipes para atuarem em possíveis acidentes;

•

manutenção de veículos, equipamentos de segurança e sinalização;
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•

definição dos procedimentos e ações específicas para situações de
emergência envolvendo o manuseio e o transporte de produtos nocivos e
perigosos;

•

identificação e caracterização das áreas sensíveis em termos ecológicos,
socioeconômicos e estratégicos, para subsidiar a tomada de decisões nas
respostas às emergências (elaboração de mapas de sensibilidade);

•

identificação e levantamento da frequência e quantidade de transporte e
armazenagem dos materiais perigosos, bem como a caracterização dos
principais usuários transportadores destes em termos de: tipo, condições de
segurança dos veículos e capacitação específica das tripulações no trato com
emergências, dentre outros.
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10 CONCLUSÕES
O presente estudo tem como finalidade apresentar um cenário quanto à viabilidade
ambiental do empreendimento, fundamentado nos critérios de avaliação dos impactos
descritos ao longo do trabalho.
É evidente que a duplicação de uma rodovia causará uma série de impactos negativos
e positivos, principalmente no meio socioeconômico. No entanto, comparando-se os
impactos negativos nas fases de instalação e operação, observa-se significativa
redução destes impactos na fase de operação. Isso decorre do fato de que os
impactos negativos mais significativos serão temporários e cessarão após a fase de
instalação.
Durante a fase de instalação do empreendimento, a não ser pela melhoria dos
acessos e principalmente, pela questão emprego e renda, que são impactos positivos
importantes, há o predomínio dos impactos negativos, principalmente sobre os meios
físico e biótico e quase todos são de pequena ou média magnitude.
Os impactos negativos muito significativos na fase de instalação são: a pressão sobre
as APPs, a supressão da vegetação e a possível contaminação dos cursos. Há de se
lembrar, entretanto, que os impactos negativos poderão ser mitigados se houver uma
gestão correta das obras, além da implementação dos programas ambientais
propostos neste estudo.
Sobre as populações, na fase de instalação, os impactos mais significativos são a
realocação de benfeitorias, a alteração na dinâmica territorial, a intensificação do
trânsito, um possível comprometimento na saúde dos trabalhadores, a geração de
resíduos sólidos, ruídos e vibrações, alterações na qualidade do ar e os que
concernem aos patrimônios arqueológicos e espeleológicos.
Em comparação, na fase de operação predominam os impactos positivos sobre o meio
socioeconômico e esses são muito mais significativos que os impactos negativos
previstos para a mesma fase.
A operação do empreendimento, comprovada a facilitação no deslocamento,
promoverá maior desenvolvimento regional, caracterizando um impacto positivo de
grande magnitude e permanente.
A realidade socioeconômica atual da região em estudo exige maior esforço na
construção de políticas e estratégias de desenvolvimento e investimentos locais que
maximizem o aproveitamento de suas oportunidades na espacialidade regional.
Nesta época em que todos os esforços do governo estão voltados para o
desenvolvimento econômico, esta é uma obra que vem ao encontro desse objetivo,
pois, por si só é um grande investimento, além do que possibilitará novas vertentes de
desenvolvimento.
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Concluindo, após o diagnóstico denotando a ocupação da área, somado à análise dos
impactos potenciais da duplicação da rodovia, tende-se a inferir que, o
empreendimento proposto pouco influenciará na paisagem natural da área estudada,
já que não haverá modificação do atual traçado da rodovia e também porque tais
questões ambientais estão associadas à história e à realidade da região. A não
realização do empreendimento implicará em não aproveitamento da oportunidade que
o mesmo representa como catalisador de desenvolvimento econômico e social para a
região e para o país.
Contudo, mesmo com todos os cuidados tomados durante a implantação de um
empreendimento dessa natureza, impactos são inevitáveis. Assim, a implementação
efetiva das medidas mitigadoras e dos planos e programas de controle e proteção
ambiental e social apresentados neste EIA permitirão que o empreendimento se
desenvolva da forma menos impactante ao meio, garantindo a sua viabilidade
ambiental.
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GLOSSÁRIO
A
Aculturação. É o processo de mudança de cultura no qual o contato mais ou menos
contínuo entre dois ou mais grupos culturais distintos resulta em um grupo tomar para
si os elementos da cultura do outro grupo ou grupos.
Agropecuário. Setor da economia que compreende as atividades da agricultura, da
pecuária e do extrativismo.
Água potável. Águas cujos parâmetros atendam aos parâmetros estabelecidos pelo
Ministério da Saúde, que aprova normas e padrões de potabilidade da água destinada
ao consumo humano.
Altitude. Altura na vertical de um lugar acima do nível do mar. Distância vertical de um
ponto da superfície da Terra, em relação ao nível zero ou nível dos oceanos.
Amostragem. Técnica de pesquisa na qual um sistema preestabelecido de amostras é
considerado idôneo para representar o universo pesquisado, com margem de erro
aceitável.
Antrópico. Resultado das atividades humanas no meio ambiente.
Área de Influência. Área afetada pelos impactos de um empreendimento,
considerando-se, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza. A área
de influência pode ser classificada em Área de Influência Direta, quando o
empreendimento causa impactos diretos a região, ou Área de Influência Indireta,
quando os impactos são indiretos.
Assoreamento. Processo em que lagos, rios, baías e estuários vão sendo aterrados
pelos solos e outros sedimentos neles depositados pelas águas das enxurradas, ou
por outros processos.
Atmosfera. Camada fina de gases, inodora, sem cor, insípida, e presa à Terra pela
força da gravidade.
Avifauna. Conjunto das espécies de aves que vivem numa determinada região.

B
Bacia hidrográfica. Conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus afluentes.
A noção de bacias hidrográfica inclui naturalmente a existência de cabeceiras ou
nascentes, divisores d'água, cursos d'água principais, afluentes, subafluentes, etc. Em
todas as bacias hidrográficas deve existir uma hierarquização na rede hídrica e a água
se escoa normalmente dos pontos mais altos para os mais baixos. O conceito de bacia
hidrográfica deve incluir também noção de dinamismo, por causa das modificações
que ocorrem nas linhas divisórias de água sob o efeito dos agentes erosivos,
alargando ou diminuindo a área da bacia.
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Biodiversidade. (a) Referente à variedade de vida existente no planeta, seja terra ou
água; (b) Variedade de espécies de um ecossistema; (c) É o conjunto de todas as
espécies de plantas e animais e de seus ambientes naturais, existentes em uma
determinada área; (d) Termo que se refere à variedade de genótipos, espécies,
populações, comunidades, ecossistemas e processos ecológicos existentes em uma
determinada região. Pode ser medida em diferentes níveis. genes, espécies, níveis
taxonômicos mais altos, comunidades e processos biológicos, ecossistemas, biomas,
e em diferentes escalas temporais e espaciais.
Biota. Conjunto de seres vivos que habitam um determinado ambiente ecológico, em
estreita correspondência com as características físicas, químicas e biológicas deste
ambiente.
Biótico. (a) Relativo ao bioma ou biota, ou seja, ao conjunto de seres animais e
vegetais de uma região; (b) Referente a organismos vivos ou produzidos por eles. Por
exemplo: fatores ambientais criados pelas plantas ou microrganismos.

C
Censo demográfico. Conjunto dos dados característicos dos habitantes de uma
localidade ou país, para fins estatísticos; recenseamento.
Cinturão móvel. Região linear ou arqueada sujeita a dobramento ou outra deformação
durante um ou mais ciclos orogenéticos. Constituem-se em cinturões móveis à época
de sua formação, assumindo o caráter geomórfico montanhoso em decorrência,
também, de processos pós-orogenéticos (por exemplo: isostasia).
Composição florística. Inventário das espécies que compõem a vegetação de uma
determinada região, além das informações relativas ao habitat, época de floração,
número de espécimes etc.
Comunidades (Biol.). Conjunto de todos os indivíduos de todas as espécies da fauna e
flora de uma região.
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Criado pela Lei de Política Nacional
do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31.08.81), teve sua composição, organização,
competência e funcionamento estabelecidos pelo Poder Executivo pelo Decreto nº
88.351 de 01.06.83 e modificados pelo Decreto nº 91.305, de 03.06.85. O CONAMA é
o órgão consultivo e deliberativo pertencente ao Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA). Após a vigência do Decreto nº 99.274/90, o plenário do CONAMA é
composto por: o Ministro de Estado do Meio Ambiente da Amazônia Legal e dos
Recursos Hídricos, que o preside, o Secretário de Meio Ambiente, o Presidente do
IBAMA; representantes de cada ministério, dos governos dos estados, Territórios e
Distrito Federal, designados pelos respectivos governadores, das Confederações
Nacionais dos Trabalhadores no Comércio, na Indústria e na Agricultura, das
Confederações Nacionais do Comércio, da Indústria e da Agricultura, da Associação
Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes) e da Fundação Brasileira para a
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Conservação da Natureza (FBCN), de duas associações civis de defesa do meio
ambiente, de cinco entidades da sociedade civil ligadas à preservação da qualidade
ambiental, sendo uma de cada região geográfica do País. O CONAMA constitui-se do
Plenário, de Câmaras Técnicas, formadas por membros conselheiros, com poder
deliberativo, e da Secretaria Executiva. A competência do CONAMA inclui o
estabelecimento de todas as normas técnicas e administrativas para a regulamentação
e a implementação da Política Nacional do Meio Ambiente e a decisão, em grau de
recurso, das ações de controle ambiental do IBAMA.
Conservação da natureza. Uso racional dos recursos naturais, com o fim de assegurar
uma produção contínua dos recursos renováveis e impedir o esbanjamento dos
recursos não renováveis, para manter o volume e a qualidade em níveis adequados,
de modo a atender às necessidades de toda a população e das gerações futuras.
Contaminação. A ação ou efeito de corromper ou infectar por contato. Termo usado,
muitas vezes, como sinônimo de poluição, porém quase sempre empregado, em
português, em relação direta a efeitos sobre a saúde do homem.

D
Decompositores. Organismos que transformam a matéria orgânica morta em matéria
inorgânica simples, passível de ser reutilizada pelo mundo vivo. Compreendem a
maioria dos fungos e das bactérias. O mesmo que saprófitas.
Degradação ambiental. A alteração adversa das características do meio ambiente.
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). É a determinação da quantidade de
oxigênio dissolvida na água e utilizada pelos microorganismos na oxidação bioquímica
da matéria orgânica. É o parâmetro mais empregado para medir a poluição,
normalmente utilizando-se a demanda bioquímica de cinco dias a uma temperatura de
20ºC (DB05). A determinação de DBO é importante para verificar-se a quantidade de
oxigênio necessária para decompor a matéria orgânica.
Demanda Química de Oxigênio (DQO). Medida da capacidade de consumo de
oxigênio pela matéria orgânica presente na água ou água residuária. É expressa como
a quantidade de oxigênio consumido pela oxidação química, no teste específico. Não
diferencia a matéria orgânica estável e assim não pode ser necessariamente
correlacionada com a demanda bioquímica de oxigênio.
Desenvolvimento sustentado. Modelo de desenvolvimento que leva em consideração,
além dos fatores econômicos, aqueles de caráter social e ecológico, assim como as
disponibilidades dos recursos vivos e inanimados, as vantagens e os inconvenientes,
em curto, médio e longo prazos, de outros tipos de ação. Tese defendida a partir do
teórico indiano Anil Agarwal, pela qual não pode haver desenvolvimento que não seja
harmônico com o meio ambiente. Assim, o desenvolvimento sustentado é um tipo de
desenvolvimento que satisfaz as necessidades econômicas do presente sem
comprometer a capacidade de utilização do meio ambiente pelas gerações futuras.
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Distribuição espacial (Biol.). Distribuição das espécies da fauna e flora em uma
determinada região.
Distritos. São unidades administrativas que compõem o município.
Diversidade de espécies. Índice que qualifica uma comunidade associando a
quantidade de espécies e de indivíduos de uma região.
Drenagem. Remoção natural ou artificial da água superficial ou subterrânea de uma
determinada área.

E
Ecologia. Ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o ambiente
físico. Palavra originado do grego: oikos = casa, moradia + logos = estudo.
Ecossistemas. Conjunto integrado de fatores físicos, químicos e bióticos, que
caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de
dimensões variáveis.
Ecótono. Região de transição entre dois ecossistemas diferentes ou entre duas
comunidades.
Educação ambiental. Conjunto de ações educativas voltadas para a compreensão da
dinâmica dos ecossistemas, considerando os efeitos da relação do homem com o
meio ambiente, a determinação social e a variação/evolução histórica dessa relação.
Visa preparar o indivíduo para integrar-se criticamente ao meio ambiente,
questionando a sociedade junto à sua tecnologia, seus valores e até o seu cotidiano
de consumo, de maneira a ampliar a sua visão de mundo numa perspectiva de
integração do homem com a natureza.
Efluente. Qualquer tipo de água, ou outro fluido de um sistema de coleta, de
transporte, como tubulações, canais, reservatórios, elevatórias, ou de um sistema de
tratamento ou disposição final, como estações de tratamento e corpos d'água.
Emissão. Lançamento de um efluente (líquido ou gasoso) no ar ambiente ou em um
corpo de água.
Empreendimento. (a) Organização formada para explorar um negócio. (b) Projeto.
Endêmica. (a) Espécie nativa, restrita a uma determinada área geográfica. (b)
Característica da espécie que tem sua ocorrência limitada a um único local ou região.
Erosão. É o desgaste do solo que pode ocorrer em função das chuvas, do vento, dos
rios, das ondas do mar, etc.
Escoamento Superficial. Quantidade de líquido, geralmente proveniente
precipitação (chuva), que se escoa para um curso d'água pela superfície do solo.

de

Espécie exótica. Ser vivo introduzido em uma área onde não existia originalmente.
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Espécie pioneira. Espécie vegetal que inicia a ocupação de áreas desabitadas de
plantas em razão da ação do homem ou de forças naturais.
Espécies migrantes. Espécies cujos indivíduos se deslocam coletivamente de um local
para outro, às vezes incluindo deslocamentos continentais como no caso de certas
espécies da avifauna. Em geral, as espécies buscam condições ambientais mais
favoráveis, pois a migração se dá para locais com climas mais amenos e com maior
fartura de alimentos, coincidindo muitas vezes com o período do acasalamento. As
migrações costumam ser periódicas e reversíveis.
Estação de Tratamento. Conjunto de instalações, dispositivos e equipamentos
destinados ao tratamento. Quando dedicada a tratar água bruta para uso público ou
industrial, chama-se Estação de Tratamento de Água (ETA) e; para o tratamento de
esgotos domésticos, Estação de Tratamento de Esgotos (ETE).
Estação Ecológica (ESEC). Unidade de conservação que se destina à preservação
integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites e à realização
de pesquisas científicas. Não é permitida a visitação pública, admitindo-se, no entanto,
de acordo com regulamento específico, a sua realização com objetivo educacional.
Estágios sucessionais. Etapas de substituição sequencial de espécies vegetais e
animais em uma comunidade biótica.
Estratos (vegetação). Determinada camada de vegetação em uma comunidade
vegetal. Cada estrato é composto por plantas que tem alturas semelhantes. Sob o
ponto de vista ecológico divide-se em estratos arbóreo, arbustivo, subarbustivo e
rasteiro ou herbáceo.
Estudo de Impacto Ambiental (EIA). Um dos documentos do processo de avaliação de
impacto ambiental. Trata-se da execução por equipe multidisciplinar, de uma análise
sistemática das consequências da implantação de um projeto no meio ambiente, por
meio de métodos de AIA e técnicas de previsão de impacto. O estudo é realizado sob
a orientação da autoridade ambiental responsável pelo licenciamento do projeto em
questão, que, por meio de termos de referência específicos, indica a abrangência do
estudo e os fatores ambientais a serem considerados detalhadamente. O Estudo de
Impacto Ambiental compreende, no mínimo: (a) a descrição das ações do projeto e
suas alternativas, nas etapas de planejamento, construção, operação e, no caso de
projetos de curta duração, desativação; (b) a delimitação e o diagnóstico ambiental da
área de influência; (c) a identificação, a medição e a valoração dos impactos; (d) a
comparação das alternativas e a previsão da situação ambiental futura da área de
influência, nos casos de adoção de cada uma das alternativas, inclusive no caso de o
projeto não se executar; (e) a identificação das medidas mitigadoras; (f) o programa de
gestão ambiental do empreendimento, que inclui a monitoração dos impactos; e (g) a
preparação do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).
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Evaporação. Processo pelo qual as moléculas de água na superfície líquida ou na
unidade de solo, adquirem suficiente energia, através da radiação solar e passam do
estado líquido para o de vapor.
Extinção de espécies. Desaparecimento definitivo de uma espécie de ser vivo.
Extração Seletiva. Extração de espécies ou de produtos de origem vegetal
previamente determinados.
Extrativismo. Atividade econômica que tem por objetivo coletar elementos da natureza.

F
Falha simples. Ocorrência (randômica) que resulta na perda da capacidade de um
componente do sistema em desempenhar as funções de segurança para as quais foi
projetado. A falha simples inclui as falhas consequentes por ela causada.
Fase: Conjunto de materiais com características semelhantes (cerâmica, artefatos de
pedra ou osso) e que mantém as características isoladas como diagnósticas, dentro
de um espaço e tempo reduzidos" ou simplesmente, "espaço e o tempo ocupados por
uma tribo indígena (parte de uma nação).
Fauna. Conjunto de animais que habitam determinada região.
Fisiografias. Estudo científico, com base experimental, das funções orgânicas e dos
processos vitais dos seres vivos.
Fisionomias. Feições características no aspecto de uma comunidade vegetal.
Fitoplâncton. Denominação utilizada para indicar organismos fotossintetizantes, de
vida livre, em geral microscópicos, que flutuam no corpo de águas marinhas ou doces.
Fitoplanctônica. Que se refere a fitoplâncton.
Fitossociologia. Ciência voltada ao estudo das comunidades vegetais, envolvendo o
estudo de todos os fenômenos relacionados com a vida das plantas dentro das
unidades sociais. Retrata o complexo vegetação, solo, clima. É a parte da ecologia
que estuda as associações e inter-relações entre as populações vegetais.
Fitossociológicos. Que se refere a fitossociologia.
Flora. Totalidade das espécies vegetais que compreende a vegetação de uma
determinada região, sem qualquer expressão de importância individual.
Floresta Atlântica (Mata Atlântica). Atualmente o conceito é abrangente e leva em
consideração não só a floresta propriamente estabelecida, mas uma série de
"ecossistemas associados". A definição consensual mais recente foi publicada pelo
Decreto Federal nº 750 de 1993, que define, em seu art. 3º: "considera-se Mata
Atlântica as formações florestais e ecossistemas associados inseridos no domínio
Mata Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de
Vegetação do Brasil, IBGE 1988: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Floresta
Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta
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Estacional Decidual, manguezais restingas campos de altitude, brejos interioranos e
encraves florestais do Nordeste".
Fotossíntese. Processo bioquímico que permite aos vegetais sintetizar substâncias
orgânicas complexas e de alto conteúdo energético, a partir de substâncias minerais
simples e de baixo conteúdo energético. Para isso, se utilizam energia solar que
captam nas moléculas de clorofila. Neste processo, a planta consome gás carbônico
(CO2) e água, liberando oxigênio (O2) para a atmosfera. É o processo pelo qual as
plantas utilizam a luz solar como fonte de energia para formar substâncias nutritivas.
Fragmentação. Processo de perturbação ambiental que transforma um habitat antes
contínuo em fragmentos isolados. Os fragmentos geralmente estão circundados por
ambiente antrópico, isto é, ocupado ou modificado pelo homem.

G
Galeria. Em mineração, abertura, acesso ou passagem horizontal, artificial, feita em
sub-superfície, para fins de pesquisa e lavra de minério.
Gestão Ambiental. Condução, direção, proteção da biodiversidade, e controle do uso
de recursos naturais através de determinados instrumentos, que incluem regulamentos
e normatização, investimentos públicos e financiamentos, requisitos inter-institucionais
e jurídicos. Este conceito tem evoluído para uma perspectiva de gestão compartilhada
pelos diferentes agentes envolvidos e articulados em seus diferentes papéis, a partir
da perspectiva de que a responsabilidade pela conservação ambiental é de toda a
sociedade e não apenas do governo, e baseada na busca de uma postura pró-ativa de
todos os atores envolvidos.
Gramíneas. Família de plantas que caracterizam-se em geral como ervas
monocotiledôneas de pequeno porte, com caule em geral oco e articulado por nós
sólidos, raramente ramificado e mais ou menos lenhoso, folhas lineares, sésseis, com
lígula e bainha enrolada em redor do caule, raízes geralmente fasciculares e flores na
maioria das espécies, cachos e partículas simples ou compostas por espiguetas.
Granívoras. Espécies animais que se alimentam de sementes.

H
Habitat. Ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para o
desenvolvimento, a sobrevivência e a reprodução de determinados organismos. Os
ecossistemas, ou parte deles, nos quais vive um determinado organismo, são seu
habitat. O habitat constitui a totalidade do ambiente do organismo. Cada espécie
necessita de determinado tipo de habitat porque tem um determinado nicho ecológico.
Herbáceas. Plantas com características de erva. Designativo das plantas cujos ramos
e hastes não são lenhosas e perecem depois da frutificação.
Herpetofauna. Conjunto de todas as espécies de anfíbios e répteis de uma região.
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Hidrografia. Conjunto das águas correntes ou estáveis de uma região, é a descrição
das condições físicas dos corpos d' água superficiais.

I
IBAMA. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis é
a instituição governamental encarregada de executar as políticas de meio ambiente no
âmbito do Governo Federal. Tem entre suas atribuições a função de coordenar e
fomentar a conservação de ambientes naturais representativos dos ecossistemas
brasileiros. Estas áreas protegidas somam aproximadamente 4% do território
brasileiro, distribuídas em diferentes biomas.
Íctica. Referente a peixe.
Ictiofauna. Conjunto de todas as espécies de peixes de uma região.
Ictioplâncton. larvas de peixes que fazem parte do plâncton.
Impacto ambiental. Qualquer alteração das propriedades físico-químicas e biológicas
do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o
bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições
estéticas e sanitárias do meio ambiente, enfim, a qualidade dos recursos ambientais.
Incorporação (I). Admissão de material radioativo no corpo humano, por ingestão,
inalação ou penetração através da pele ou de ferimentos.
Insetívoros. Espécies animais que se alimentam de insetos.
Insolação. Radiação solar direta incidente por unidade de área em um dado local.

J
Jusante. Denomina-se a uma área que fica abaixo da outra, ao se considerar a
corrente fluvial pela qual é banhada. Costuma-se também empregar a expressão
'relevo de jusante' ao se descrever uma região que está numa posição mais baixa em
relação ao ponto considerado. O oposto de jusante é montante (Guerra, 1978).

L
Latitude. Distância linear ou angular medida ao norte ou ao sul do equador, em uma
esfera ou esferóide.
Légua. Aproximadamente seis quilômetros.
Lençol freático. Lençol d'água subterrâneo limitado superiormente por uma superfície
livre (a pressão atmosférica normal) (DNAEE, 1978).
Licenciamento Ambiental. Instrumento de política ambiental instituído em âmbito
nacional pela Lei nº 6.938, de 31.08.81, e regulamentado pelo Decreto nº 88.351, de
1.06.83, que consiste em um processo destinado a condicionar a construção, a
instalação, o funcionamento e a ampliação de estabelecimento de atividades
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poluidoras ou que utilizem recursos ambientais ao prévio licenciamento, por autoridade
ambiental competente. A legislação prevê a expedição de três licenças ambientais,
todas obrigatórias, independentes de outras licenças e autorizações exigíveis pelo
Poder Público: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação
(LO) (art. 20 do referido decreto).
Lixiviação. Processo que sofrem as rochas e solos, ao serem lavados pela água das
chuvas. Nas regiões intertropicais, de clima úmido, os solos tornam-se estéreis com
poucos anos de uso, devido, em grande parte, aos efeitos da lixiviação.
Longitude. Ângulo entre o plano que contém o eixo da Terra, e que define o meridiano
de origem das longitudes (meridiano de Greenwich), e o plano que contém o eixo da
Terra e o meridiano do lugar do observador, contado de 0 a 180 graus, para oeste e
para leste.

M
Maciço. Bloco compacto de rocha num cinturão orogênico, geralmente mais rígido do
que as rochas vizinhas e formado quase sempre de uma base cristalina; conjunto de
montanhas que formam um bloco contínuo.
Macrófita aquática. Planta aquática visível a olho nu.
Magma. Massa mineral pastosa, em estado de fusão, situada a grande profundidade
da superfície terrestre, cujos movimentos determinam os fenômenos vulcânicos e que,
ao resfriar, cristaliza-se, dando origem às rochas ígneas.
Magmatismo. Formação, desenvolvimento e movimentação do magma.
Manancial. Qualquer corpo d'água, superficial ou subterrâneo, utilizado para
abastecimento humano, industrial ou animal, ou irrigação.
Manejo de Unidades de Conservação. É o conjunto de ações e atividades necessárias
ao alcance dos objetivos de conservação de áreas protegidas, incluindo as atividades
fins, tais como proteção, recreação, educação, pesquisa e manejo dos recursos, bem
como as atividades de administração ou gerenciamento. O termo gestão de uma
unidade de conservação pode ser considerado sinônimo de manejo da mesma.
Manejo. Aplicação de programas de utilização dos ecossistemas, naturais ou artificiais,
baseada em teorias ecológicas sólidas, de modo a manter, de melhor forma possível,
nas comunidades, fontes úteis de produtos biológicos para o homem, e também como
fonte de conhecimento científico e de lazer.
Mata ciliar (Mata de galeria). Mata estreita existente na beira dos rios.
Material Particulado em Suspensão. Material carreado pelo ar, composto de partículas
sólidas e líquidas de diâmetros que variam desde 20 micra até menos de 0,05 mícron.
Podem ser identificados mais de vinte elementos metálicos na fração inorgânica de
poluentes particulados. A fração orgânica é mais complexa contendo um grande
número de hidrocarbonetos, ácidos, bases, fenóis e outros componentes.
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Medidas Compensatórias. Mecanismos financeiros de compensação pelos efeitos de
impactos não mitigáveis ocorridos quando da implantação de empreendimentos,
identificados no processo de licenciamento ambiental. Estes recursos são destinados
às Unidades de Conservação.
Medidas Mitigadoras. São aquelas destinadas a prevenir impactos ambientais ou
reduzir a sua magnitude.
Meio Ambiente. Conjunto, em um dado momento, dos agentes físicos, químicos,
biológicos e dos fatores sociais suscetíveis de terem um efeito direto ou indireto,
imediato ou a termo, sobre os seres vivos e as atividades humanas (Poutrel &
Wasserman, 1977).
Mesorregião. Área individualizada, em uma Unidade da Federação, que apresenta
formas de organização do espaço geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o
processo social, como determinante, o quadro natural, como condicionante, e a rede
de comunicação e de lugares, como elemento da articulação espacial.
Metamorfismo. Processo pelo qual uma rocha para equilibrar-se internamente, e com
o meio em que se encontra, ajusta-se, estruturalmente e/ou mineralogicamente, a
condições de pressão e temperatura diferentes daquelas em que foi formada, sem o
desenvolvimento de uma fase de silicatos em fusão.
Microclima. Condição climática de uma pequena área resultante da modificação das
condições climáticas gerais, por diferenças locais em elevação ou exposição.
Microrregião. Parte das mesorregiões que apresenta especificidades, quanto à
organização do espaço. [...] Essas especificidades referem-se à estrutura de
produção, agropecuária, industrial, extrativismo mineral ou pesca.[...] A estrutura da
produção para identificação das microrregiões é considerada em sentido totalizante,
constituindo-se pela produção propriamente dita, distribuição, troca e consumo,
incluindo atividades urbanas e rurais.
Mesorregião. "Área individualizada, em uma Unidade da Federação, que apresenta
formas de organização do espaço geográfico definidas pelas seguintes dimensões: o
processo social, como determinante, o quadro natural, como condicionante, e a rede
de comunicação e de lugares, como elemento da articulação espacial."
Migração. Deslocamento de indivíduos ou grupo de indivíduos de uma região para
outra. Pode ser regular ou periódica, podendo ainda coincidir com mudanças de
estação.
Monitoração. Pode ser: avaliação rotineira de informações necessárias para
determinar a adequação de medidas de radioproteção e para indicar alterações
potenciais significativas nas condições e/ou desempenho de dispositivos de produção;
determinação continua ou periódica da quantidade de radiação presente numa
determinada área.
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Monitoramento ambiental. É o acompanhamento periódico, por observações
sistemáticas de um atributo ambiental, de um problema ou situação, pela quantificação
das variáveis que o caracterizam. O monitoramento determina os desvios entre
normas preestabelecidas (referenciais) e as variáveis medidas.
Montante. Diz-se do lugar situado acima de outro, tomando-se em consideração a
corrente fluvial que passa na região. O relevo de montante é, por conseguinte, aquele
que está mais próximo das cabeceiras de um curso d'água, enquanto o de jusante
está mais próximo da foz (Guerra, 1978).
Morfoespécie. Conjunto de indivíduos com características morfológicas semelhantes,
podendo ser ou não da mesma espécie. Este tipo de classificação é comumente
utilizada para grupo de seres vivos de difícil taxonomia.
Morfoestrutural. relativo a estrutura morfológica de uma unidade geológica.

N
Nebulosidade. Proporção do céu coberto por qualquer tipo de nuvens, sendo expressa
em décimos de céu coberto. Cobertura de nuvens.
Nicho ecológico. Espaço ocupado por um organismo no ecossistema, incluindo
também o seu papel na comunidade e a sua posição em gradientes ambientais de
temperatura, umidade, pH, solo e outras condições de existência.
Nível trófico ou nível alimentar. É a posição ocupada por um organismo na cadeia
alimentar. Os produtores, o segundo nível, os secundários, o terceiro nível e assim por
diante. Os decompositores podem atuar em qualquer nível trófico.

O
Oxigênio dissolvido. Conjunto de moléculas do gás oxigênio (O2) presentes em meio a
um fluído.

P
Paleozóico. Era geológica cujo início ocorreu há 545 milhões de anos. Marca o
começo da expansão da vida.
Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais. São superfícies consideráveis que
contêm características naturais únicas ou de relevante paisagem cênica, de
importância nacional, estadual ou municipal. Tem como objetivo básico a preservação
de ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e
interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico.
Percolação. Movimento de penetração da água, no solo e subsolo. Este movimento
geralmente é lento e vai dar origem ao lençol freático.
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pH. Sigla para Potencial Hidrogeniônico. Este indicador revela o grau de acidez de um
líquido. O pH varia de 1 a 14, sendo de 1 a 6 índices de pH ácido; 7 de pH neutro e 8 a
14 de pH básico.
Pioneira. Espécie que surge primeiro, colonizadora.
Piscívoros. Espécies animais que se alimentam de peixes.
Planícies costeiras. Regiões ao longo do litoral onde a deposição de sedimentos é
maior do que a decomposição.
Plano de Gestão. Conjunto de ações pactuadas entre os atores sociais interessados
na conservação e/ou preservação ambiental de uma determinada área, constituindo
projetos setoriais e integrados contendo as medidas necessárias à gestão do território.
Plano de Manejo. Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos
gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas
que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, incluindo a
implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade, segundo o
Roteiro Metodológico.
Plano Diretor. É o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão
urbana, sujeito à aprovação por lei.
Plantas lenhosas. Plantas que possuem caule de natureza, aspecto e consistência de
lenho ou madeira.
Poluente. Qualquer agente que possa gerar degradação da qualidade ambiental
resultante das atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a
segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades
sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições
estéticas ou sanitárias do meio ambiente, e lancem materiais ou energia em
desacordo com os padrões ambientais estabelecidos.
Poluição. Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da
população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e
sanitária do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais.
Pré-Cambriano. Denominação utilizada para o tempo geológico que se estendeu
desde a origem da Terra, 4560 milhões de anos a 545 milhões de anos. Destaca-se
nesta fase, principalmente, o resfriamento da Terra e o crescimento dos continentes.
Precipitação. Termo utilizado para indicar qualquer deposição em forma líquida ou
sólida, derivada da atmosfera.
Pressão atmosférica. Pressão exercida pelo peso da camada de ar que se encontra
sobre um ponto qualquer da superfície terrestre.
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Q
Qualidade Ambiental. O termo pode ser conceituado como juízo de valor atribuído ao
quadro atual ou às condições do meio ambiente. A qualidade do ambiente refere-se ao
resultado dos processos dinâmicos e interativos dos componentes do sistema
ambiental, e define-se como o estado do meio ambiente numa determinada área ou
região. Isso é percebido objetivamente em função da medição de qualidade de alguns
de seus componentes, ou mesmo subjetivamente em relação a determinados
atributos, como a beleza da paisagem, o conforto, o bem-estar.
Qualidade. Grau de adequação de um item ou serviço à finalidade a que se destina.
Quelônios. Ordem de répteis anapsidas, conhecidos como tartarugas, cágados ou
jabutis, com cerca de 250 espécies, aquáticas ou terrestres, encontradas em quase
todo o mundo, com exceção da Nova Zelândia e do Oeste da América do Sul.

R
Reflorestamento. Processo que consiste no replantio de árvores em áreas que
anteriormente eram ocupadas por florestas.
Relevo. É um conjunto de formas salientes e reentrantes da superfície terrestre.
Algumas formas são mais antigas e outras mais recentes.
Remanescentes Florestais. (a) Manchas de vegetação nativa primária ou secundária
do domínio da Mata Atlântica (Resolução Conama 012/94). (b) São fragmentos
florestais, floresta, em qualquer estágio de vegetação, que restou após severo
desmatamento ocorrido na região circunvizinha.
Reserva biológica. Categoria de unidade de conservação visando a proteção dos
recursos naturais para fins científicos e educacionais. Possui ecossistemas ou
espécies da flora e fauna de importância científica. Em geral não comportam acesso
ao público, não possuindo normalmente belezas cênicas significativas ou valores
recreativos. Seu tamanho é determinado pela área requerida para os objetivos
científicos a que se propõe, garantindo sua proteção.
Reserva da biosfera. O programa do Homem e Biosfera, das Nações Unidas, iniciou
um projeto de estabelecimento de reservas da biosfera em 1970. Estas reservas
devem incluir: amostras de biomas naturais; comunidades únicas ou áreas naturais de
excepcional interesse; exemplos de uso harmonioso da terra; exemplos de
ecossistemas modificados ou degradados, onde seja possível uma restauração a
condições mais naturais. Uma reserva da biosfera pode incluir unidades de
conservação como parques nacionais ou reservas biológicas.
Reserva ecológica. Categoria de unidade de conservação que tem por finalidade a
preservação de ecossistemas naturais de importância fundamental para o equilíbrio
ecológico.
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Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Área de domínio privado onde, em
caráter de perpetuidade, são identificadas condições naturais primitivas, semiprimitivas, recuperadas ou cujo valor justifique ações de recuperação destinadas à
manutenção, parcial ou integral, da paisagem, do ciclo biológico de espécies da fauna
e da flora nativas ou migratórias e dos recursos naturais físicos, devidamente
registrada. Áreas consideradas de notável valor paisagístico, cênico e ecológico que
merecem ser preservadas e conservadas às gerações futuras, abrigadas da ganância
e da sanha predadora incontrolável dos destruidores do meio ambiente. Esta categoria
de unidade de conservação foi criada pelo Decreto nº. 98.914, de 31 de janeiro de
1990. Compete, contudo, ao IBAMA, reconhecer e registrar a reserva particular do
patrimônio natural, após análise do requerimento e dos documentos apresentados
pelo interessado. O proprietário titular gozará de benefícios, tais como isenção do
Imposto Territorial Rural sobre a área preservada, além do apoio e orientação do
IBAMA e de outras entidades governamentais ou privadas para o exercício da
fiscalização e monitoramento das atividades desenvolvidas na reserva.
Resíduos. Materiais ou restos de materiais cujo proprietário ou produtor não mais
considera com valor suficiente para conservá-los. Alguns tipos de resíduos são
considerados altamente perigosos e requerem cuidados especiais quanto à coleta,
transporte e destinação final, pois apresentam substancial periculosidade, ou
potencial, à saúde humana e aos organismos vivos.
RIMA. Sigla para Relatório de Impacto Ambiental. Esse documento apresenta os
resultados dos estudos técnicos e científicos de avaliação de impacto ambiental.
Constitui um documento do processo de avaliação de impacto ambiental e deve
esclarecer todos os elementos do projeto em estudo, de modo compreensível aos
leigos, para que possam ser divulgados e apreciados pelos grupos sociais
interessados e por todas as instituições envolvidas na tomada de decisão.
Riqueza de espécies. Número total de espécies de uma determinada região.
Risco. Medida da perda econômica ou lesão ao ser humano expressa através da
combinação da probabilidade de ocorrência do incidente (frequência) e a magnitude
da perda ou lesão (consequência).
Rizomas. Caule subterrâneo, geralmente engrossado, provido de escamas, que emite
brotos a determinados intervalos.

S
Salobro. Que tem em dissolução alguns sais ou substâncias que a tornam
desagradável ao paladar (diz-se de água).
Sanga. Córrego de água.
Sazonais. Eventos que variam de acordo com as estações do ano.
Sazonalidade. Relativo a estação do ano; próprio de uma estação; estacional.
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Sedimentologia. Estudo científico das rochas sedimentares e dos processos pelos
quais são formadas.
Sismologia. Ciência que estuda os terremotos e os abalos sísmicos.
Sítio: É um lugar onde aparecem vestígios de ocupação humana.
Sondagem. Ato ou processo de se obter um furo circular sobre o terreno, como uma
sonda ou outras ferramentas cortantes, com objetivo como exploração, prospecção,
avaliação de minérios, ou obtenção de água, petróleo e outros.

Status. Situação, estado, qualidade ou circunstância de uma pessoa ou coisa em
determinado momento; condição.
T
Taludes. Inclinação natural ou artificial da superfície de um terreno.
Táxons. Conjunto de organismos que apresenta uma ou mais características comuns
e, portanto, unificadoras, cujas características os distinguem de outros grupos
relacionados, e que se repetem entre as populações, ao longo de sua distribuição.
Tectônica. Ramo da geologia que se dedica à investigação da morfologia e da
associação das estruturas de tipos similares, classificando-as ou agrupando-as em
zonas e regiões, procurando obter uma visão integrada das estruturas maiores e das
suas relações espaciais entre si; geologia mecânica, geotectônica, tetônica.
Tolerância. Capacidade de suportar variações ambientais em maior ou menor grau.
Para identificar os níveis de tolerância de um organismo são utilizados os prefixos euri,
que significa amplo, ou esteno, que significa limitado. Assim, um animal que suporta
uma ampla variação de temperatura ambiental é denominado euritermo, enquanto um
organismo que possui pequena capacidade de tolerância a este mesmo fator é
chamado estenotermo.
Topografia. Descrição ou delineação exata e minuciosa de uma localidade; topologia.
Tradição: São conjuntos maiores de materiais com características semelhantes,
reunindo diversas fases e que mantém as características, isoladas como diagnósticas,
dentro de um tempo e espaço mais amplos ou simplesmente, é o espaço e o tempo de
uma nação indígena.

U
Umidade Relativa. Razão entre o conteúdo real de umidade de uma amostra de ar e a
quantidade de umidade que o mesmo volume de ar pode conservar na mesma
temperatura e pressão quando saturado. Geralmente é expressa na forma de
porcentagem.
Unidade Litológica. Conjunto de rochas que possuem características semelhantes, tais
como a cor, composição mineralógica e tamanho de grão.
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Unidades de Conservação. Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial
de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.
Uso e Ocupação do Solo. Refere-se não só ao modo de usar a terra, em termos de
tecnologia aplicada, como também a forma como é feita a ocupação espacial da
propriedade, em função de fatores socioeconômicos, topográficos, pedológicos,
ambientais, ou de preservação dos recursos naturais de água, flora e fauna.

V
Variação sazonal. Variação que ocorre de acordo com as condições climáticas ao
longo de um ano, ano após ano.
Vazão. Volume fluído que passa, na unidade de tempo, através de uma superfície
(como exemplo, a seção transversal de um curso d'água).
Vegetação secundária. Vegetação em processo de regeneração natural após ter
sofrido derrubada ou alteração pela ação do homem ou de fatores naturais, tais como
ciclones, incêndios, erupções vulcânicas.
Voçoroca. Último estágio da erosão. Termo regional de origem tupi-guarani, para
denominar sulco grande, especialmente os de grandes dimensões e rápida evolução.
Seu mecanismo é complexo e inclui normalmente a água subterrânea como agente
erosivo, além da ação das águas de escoamento superficial.

Z
Zooplâncton. É o conjunto de animais suspensos ou que nadam na coluna de água,
incapazes de sobrepujar o transporte pelas correntes, devido ao seu pequeno
tamanho ou à sua pequena capacidade de locomoção. Fazem parte do conjunto maior
de plâncton.
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ANEXO III – PROSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO PRÉ-HISTÓRICO
E HISTÓRICO NA ÁREA DE DUPLICAÇÃO DA BR-290, ELDORADO DO SUL,
ARROIO DOS RATOS, SÃO JERÔNIMO, BUTIÁ, MINAS DO LEÃO, RIO PARDO E
PANTANO GRANDE – RS.
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RELATÓRIO FINAL
(Conforme modelo da Portaria No. 07 de 01 de dezembro de 1988)

1. Introdução.

Esse relatório final da prospecção arqueológica realizada entre
os municípios de Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São Jerônimo,
Butiá, Minas do Leão, Rio Pardo e Pantano Grande – RS representa
o

cumprimento

das

exigências

legais

feitas

pelos

órgãos

responsáveis como: IPHAN/GEPAM/IBAMA, para conceder liberação
da área para duplicação da BR 290 que perpassa essa região.
As normas, que nortearam a sua elaboração, baseiam-se na
Lei Federal 3.924/61 e na Portaria IPHAN 230/02. A primeira,
promulgada em 26 de julho de 1961, dispõe sobre monumentos
arqueológicos pré-históricos; já a Portaria 230/02, foi elaborada
com o intuito de disciplinar as práticas de arqueologia de contrato,
disseminadas

em

todo

o

país.

Ela

procura

esclarecer

os

procedimentos para a execução de pesquisas arqueológicas em
obras que gerem impactos ambientais, causadoras de danos
irreversíveis ao patrimônio arqueológico.
O relatório final da prospecção arqueológica descreverá e
discutirá o levantamento interventivo detalhado da ADA – Área
Diretamente Afetada e da AID – Área de Influência Direta, onde
foram contemplados os compartimentos ambientais passíveis de
uso

pelos grupos pré-coloniais

com sondagens arqueológicas

preliminares.
Através das ações realizadas em campo, não verificamos
nenhum sítio arqueológico na ADA.
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Para montarmos o projeto enviado ao IPHAN realizamos
pesquisa bibliográfica e averiguamos na área que a BR 290 cortará
a existência de alguns sítios arqueológicos nos municípios de
Pântano Grande (um sítio) e Rio Pardo (sete sítios), que estão
cadastrados no Banco de Dados do IPHAN.
Em campo percorremos as áreas que serão afetadas pelo
empreendimento:

ADA

–

Área

diretamente

afetada,

que

foi

considerada a área onde será implantado o novo traçado da
rodovia, considerando 200 metros para cada lado; a AID – Área de
Influência Direta, que foi considerada em um entorno de 100
metros da ADA; e a AII – Área de Influência Indireta, em que
considerou-se o impacto da duplicação nos municípios, ocorrendo
aumento da população, ampliação de infra-estrutura básica como
saneamento, telefonia fixa e móvel, cabos de rede; iluminação
pública, entre outros. Além de obras de ampliação de restaurantes,
lanchonetes, Lan-house, farmácias e outras atividades econômicas
que os turistas e a população local necessitam. Durante a
prospecção não detectamos nenhum sítio arqueológico na ADA do
empreendimento.
Na AII, área de

influência Indireta, que

compõem os

municípios diretamente afetados pela duplicação da BR 290/RS,
realizamos pesquisa bibliográfica e documental do patrimônio
histórico e arquitetônico existente nessas localidades.
A equipe foi composta por MSc. Ademir José Machado –
CEPA/UNISC; Daiana da Silva Carpes
Keppel

da

Guimarães

Silva
–

–

– CEPA/UNISC; Emanuelly

GRUPEP-ARQUEOLOGIA/UNISUL;

GRUPEP-ARQUEOLOGIA/UNISUL;

Geovan

Jaqueline

Inês

Simmianer – CEPA/UNISC; Marina Amanda Barth – CEPA/UNISC;
Raul

Viana

Novasco

–

GRUPEP-ARQUEOLOGIA/UNISUL,
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coordenados pelos arqueólogos Drs. Deisi Scunderlick Eloy de
Farias,

GRUPEP-ARQUEOLOGIA/UNISUL

e

Sergio

Celio

Klamt,

CEPA/UNISC.
Assim, esse relatório final informará sobre o diagnóstico
realizado para a implantação da duplicação da BR-290 e os
primeiros contatos com a comunidade

local, promovendo as

primeiras atividades de Educação Patrimonial.

2. Localização e características do investimento

O segmento da BR-290 objeto do projeto de duplicação
atravessa sete municípios no estado do Rio Grande do Sul. Essa
rodovia enquadra-se atualmente como Rodovia de Classe I-B, em
pista simples. Transpõe os municípios de Eldorado do Sul, Arroio
dos Ratos, São Jerônimo, Butiá, Minas do Leão, Rio Pardo e Pantano
Grande.
O trecho Porto Alegre – Pantano Grande tem como ponto
inicial a interseção com a BR-116. Este ponto, definido como km
112+300, está materializado por um marco de concreto. O projeto
prospectou uma área total de 115 km, que conforme o projeto de
engenharia está dividido da seguinte maneira:
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Segmento
Km 112,3 ao Km
113,0
Km 113,0 ao km
130,0
Km 130,0 ao km
131,0
Km 131,0 ao km
143,0
Km 143,0 ao km
145,33
Km 143,58
Km 145,33 ao km
151,21
Km 151,21 ao km
152,77
Km 152,77 ao km
172,0
Km 162,12
Km 168,47
Km 172 ao km
183,5
Km 183,5 ao km
199,5
Km 199,3 ao km
213,5
km 207,5
Km 213,5 ao km
219,3

Características
Interconexão com a BR-116
Trecho com características basicamente rurais, com
destaque para o cruzamento da via de acesso a Guaíba,
pela esquerda, e ao povoado de Guaíba City, pela direita
Área que contempla Posto de Pedágio, Posto da Polícia
Rodoviária Federal e a interseção de acesso a Charqueadas
e São Jerônimo
Segmento com características predominantemente rurais,
destacando-se a interseção com acesso a pedreira e
Mariana Pimentel, no km 135,8 e início da zona urbanizada
no acesso ao Guaíba Country Clube, no km 143,0
Travessia urbana do bairro Rincão
Posto da Polícia Rodoviária Federal
Segmento com características predominantemente rurais,
contendo alguns acessos à propriedades de exploração
agrícola
Travessia urbana de Arroio do Ratos
Segmento rural contendo poucos acessos à propriedades
circunvizinhas.
Entroncamento com a RST 470
Acesso à Mina de Butiá
Travessia das cidades de Minas do Leão e Butiá. Nestes
11,5 km a rodovia sofre uma ocupação lateral por
urbanizações que culminarão na formação de uma cidade ao
longo desse segmento
Não possui travessia urbana, caracterizando-se como zona
rural
Segmento com características predominantemente rurais.
Travessia do arroio Capivari
Travessia urbana de Pantano Grande e interseção com a
BR-471. Caracteriza-se pela ocupação lateral densa e
consolidada

Km 219,3 ao km
228,2
Segmento com características predominantemente rurais.
Km 221,0 ao km
Ocupação incipiente restrita ao lado esquerdo
222,0
Praça de Pedágio
Km 224,6
Belvedere
Km 225,9
Tabela 1 - Características dos Segmentos do Trecho – Km 112,3 Ao Km
228,2. Fonte: MRS Estudos Ambientais.
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Características
Largura da faixa de rolamento
Largura do acostamento externo
Largura do acostamento interno
Gabarito mínimo vertical
Afastamento lateral mínimo do bordo do acostamento:
Obstáculo contínuo

Largura (m)
2 faixas de 3,60 m
2,50 m
1,00 m
5,50 m
0,50 m
1,50 m

Obstáculo isolado
Largura do canteiro central
13,20 m
Faixa de domínio
60 m
Tabela 2 - Características básicas do Projeto Geométrico. Fonte: MRS
Estudos Ambientais
Localização
Km 112+300
122+300*
Km 122+300
143+000
Km 143+000
172+000
Km 172+000
199+500
Km 199+500
228+000
Tabela 3

Seções
transversais

Lado da
Área da duplicação
Duplicação
Lado
30 metros do eixo locado
4 alternativas
direito
para direita
– km
Lado
30 metros do eixo locado
2 alternativas
esquerdo
para esquerda
– km
Alternativa
Lado
40 metros do eixo locado
única
direito
para direita
– km
Alternativa
Lado
40 metros do eixo locado
única
direito
para direita
– km
Alternativa
Lado
40 metros do eixo locado
única
direito
para direita
– km
Alternativa
Lado
40 metros do eixo locado
única
direito
para direita
- Alternativas de seções transversais. Fonte: MRS Estudos
Ambientais

* Importante: devido às alternativas apresentadas no Projeto de
Engenharia deverá ser realizado o levantamento de campo em
ambos os lados da rodovia entre o km 112,3 e o km 122,3.
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Km 112+300

Viaduto na interseção da BR-290 com a BR-116
Viaduto de acesso a Charqueadas. Interseção da BRKm 130+500
290 com a RS-401
km 143+000
Início da travessia do bairro Rincão (Guaíba)
km 145+070
Viaduto
Km 148+500 Ponte
Km 148+700 Ponte
Km 150+500 4 pontes
Km 151+000 Início da Travessia urbana de Arroio dos Ratos
km 151+485
Viaduto em zona urbana (Arroio dos Ratos)
Km 153+032 Viaduto em zona urbana (Arroio dos Ratos)
Viaduto na interseção para São Gerônimo e Barão do
Km 162+130
Triunfo
Km 168+640 Viaduto
Km 174+200 Viaduto na travessia urbana de Butiá (acesso leste)
Km 175+000 Travessia urbana de Butiá (acesso oeste)
Km 176+000 Passarela para pedestres
Km 182+180 Viaduto sobre a estrada de mineração
Km 182+300 Ponte sobre o arroio Taquara
Km 182+440 Passarela para pedestres
Km 182+900 Viaduto de acesso a Minas do Leão
Km 193+020 Ponte sobre o arroio Francisquinho
Km 207+500 Ponte sobre o arroio Capivari
Travessia urbana de Pantano Grande e interseção com
Km 214+100
a BR-471
Km 222+600 Ponte sobre o arroio Tabatinga
Tabela 4 - Obras de Arte Especiais, Travessias e Passarelas do Projeto.
Fonte: MRS Estudos Ambientais

Na área de 113 km serão realizadas diversas obras, conforme
as

tabelas

acima,

entre

as

seguintes

coordenadas

UTM:

490000/6720000-370000/6620000.
Esta área foi identificada, prospectada e registrada, bem como
seu entorno.
Nos municípios de São Jerônimo e Rio Pardo o traçado da
rodovia passa em área limítrofe com outros municípios, que se
caracterizam como áreas rurais e com baixa ocupação territorial. Já
em Pântano Grande, Minas do Leão, Butiá, Arroio dos Ratos e
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Eldorado do Sul, a rodovia atravessa e corta os seus núcleos
urbanos,

sendo

também

importante

ressaltar

que

ocorrem

aglomerados urbanos distantes dos núcleos centrais.
A duplicação atravessará cinco áreas urbanas. O restante são
áreas tipicamente rurais e fragmentos florestais. Há também
residências, comércio e indústrias isoladas. Alguns imóveis deverão
ser desapropriados.
OBJETIVOS DO EMPREENDIMENTO
O empreendimento tem como objetivos:
•

Sociais:
o

aumento da segurança dos veículos

e

pedestres;
o

redução no número de acidentes;

o

ordenamento

claro

e

atribuições

de

prioridades aos fluxos de tráfego local e de passagem;
o

reorganização

e

racionalização

dos

esquemas de interseções, retornos e acessos;
•

Econômicos:
o

diminuição do tempo de circulação;

o

favorecimento

enfático

das

condições

gerais da operação com conseqüente redução no custo
final do transporte;
o

aumento da competitividade dos produtos

locais;
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diminuição

o

de

prejuízos

advindos

de

acidentes;
•

Políticos:
definição, orientação e condução ordenada

o

do uso do solo no entorno da via, em harmonia com
sua função hierárquica;
promoção de um vetor de desenvolvimento

o

para a região.
Com a duplicação e restauração da BR-290, a rodovia passará
a absorver o carregamento atual e futuro do tráfego dentro de um
padrão determinado, a ser conseguido por meio da adoção de uma
série de procedimentos por meio dos quais se visa um substancial
incremento na capacidade e segurança gerais do sistema concebido.
Todas as interferências ao segmento serão adequadas à
situação

de

pista

dupla

envolvendo

interseções

e

acessos

secundários, que deverão permitir conversão apenas à pista
adjacente, evitando transposições da rodovia. Para isso deverão ser
utilizados tão-somente os retornos projetados ou os dispositivos
integrantes das interseções de maior porte, além das travessias
urbanas e vias locais, que irão minimizar os conflitos entre tráfego
local e de longo curso.
A adequação da infra-estrutura rodoviária contribui para o
bom funcionamento da economia local, regional e estadual. Em
escala

estadual,

o

Rio

Grande

do

Sul

está

posicionado

geograficamente distante dos principais mercados consumidores do
Brasil e exterior, de modo que uma redução nos custos de
transporte e logística se torna imprescindível para manter a
competitividade do Estado (SEPLAGa, 2008 apud MRS, 2008). Por
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outro lado, o Estado tem uma posição geográfica privilegiada no
MERCOSUL, fazendo fronteira com a Argentina e o Uruguai e
estando também próximo ao Paraguai. Assim, a duplicação dessa
rodovia propiciará o rápido escoamento da produção, aumentando o
desenvolvimento econômico do Estado.

3. Metodologia de Campo

As atividades de campo foram realizadas durante o período de
02 a 15 de dezembro de 2008. A área impactada pela duplicação da
BR 290 possui aproximadamente 115 quilômetros, grande parte da
superfície é bastante antropizada pela agricultura e/ou ocupação
urbana do solo, sendo, portanto, as áreas mais preservadas
cobertas

por

uma

vegetação

rasteira,

herbácea,

composta

principalmente por gramíneas e ciperáceas, mas também ocorrem
algumas ilhas de vegetação arbórea como Myrtaceae, Myrsinaceae,
Nyctaginaginaceae, Anacardiaceae, entre outras espécies típicas de
Floresta Ombrófila Densa Montana.
A região é conhecida por sua formação ondulada de coxilhas,
com poucos córregos cortando as grandes estâncias.
A partir desse entendimento da paisagem, adotamos duas
metodologias distintas segundo as diferentes áreas. Na Área
Diretamente Afetada, que corresponde aos 200 metros da linha da
rodovia, foi utilizada a metodologia de transects com perfurações
em áreas propícias ao assentamento humano (FAGAN, 1984;
FERNANDES, 1994; FUNARI, 1984; PROUS, 1992; RENFREW;
BAHN, 1993).
Na Área de Influência Direta (AID), definida como sendo os
100 metros de entorno a partir da ADA, foi realizado levantamento
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assistemático através de caminhamentos, registro fotográfico e
prospecções, também em áreas propícias, além de entrevistas com
os moradores locais.
Utilizamos os seguintes procedimentos para a execução do
projeto de diagnóstico arqueológico da área de implantação do
empreendimento:
•

Levantamento sistemático da Área Diretamente Afetada
(ADA) através de prospecções eqüidistantes 50 metros
entre si, orientadas no sentido norte-sul, nas áreas
consideradas propícias a ocupação humana pré-colonial;

•

Levantamento assistemático da Área de Influência
Direta (AID – 100 metros no entorno da área do
empreendimento) através de caminhamento, vistoria
visual da superfície e prospecções em áreas propícias;

•

Pesquisa bibliográfica sobre a Área de Influência
Indireta (AII – municípios de Eldorado do Sul, Arroio dos
Ratos, São Jerônimo, Butiá, Minas do Leão, Rio Pardo e
Pantano Grande) quando detectamos oito sítios
arqueológicos cadastrados em alguns desses municípios.

•

Abertura de perfis em áreas consideradas propícias a
ocorrência de sítio arqueológico.

Os pontos de prospecção foram definidos em campo através
de caminhamento e uso de GPS modelo Garmin Etrex (12XL). Em
todas as prospecções foram descritas características relativas ao
tipo de sedimento, presença de vestígios, profundidade, entre
outras,

sendo

estas

anotadas

em

fichas

próprias

para

documentação.
Durante a etapa de campo todas as atividades foram
detalhadamente

registradas

através

de

fotos

produzidas

na

máquina digital Sony 7.2 Megapixels; anotações em diários de
campo, bem como elaboração de mapas e croquis.
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Todos os pontos georreferenciados durante a prospecção
foram plotados em um mapa elaborado em AutoCAD X3 (APÊNDICE
1). A descrição detalhada das atividades realizadas nestas duas
áreas, a partir das metodologias acima apresentadas são descritas
abaixo.
3.1.

Levantamento

e

prospecções

sistemáticas

na

Área

Diretamente Afetada - ADA

A

ADA,

Área

Diretamente

Afetada,

490000/6720000-370000/6620000,

(Datum

nas
SAD

coordenadas
69),

foi

subdividida em linhas paralelas, com perfurações de 50 em 50m
(em locais com alta probabilidade de sítio arqueológico) que
cobriram toda a área a ser empreendida. Essas linhas foram
orientadas no sentido norte/sul.
Inicialmente estabelecemos linhas de caminhamento de 5 em
5 metros a fim de identificar vestígios pré-coloniais em superfície.
Após a averiguação superficial partimos para as sondagens que
foram

escavadas

em

profundidade

variando

de

10

a

100

centímetros – dependendo das condições naturais e antrópicas do
terreno, já que uma parte dele já estava alterada com a agricultura
e em algumas sondagens, deparávamos com a presença de rochas
a partir dos 60 centímetros, o que dificultava a continuidade da
perfuração (Tabela 5). Além da vistoria em superfície ao longo da
rodovia, ainda foram selecionados diversos pontos que pelas
características poderiam ser locais com presença de evidências
arqueológicas. Em nenhum desses pontos, identificamos vestígios
arqueológicos, seja cultura material dispersa em superfície, seja
estruturas.
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Os pontos estão identificados com uma coordenada pelo GPS
e o quilômetro correspondente da rodovia. O quilometro da rodovia
que não parece na tabela explica-se pela grande quantidade de
canchas de arroz ao longo do trecho. Tudo foi documentado através
de imagens coloridas e anotações em diários de campo.
O solo do local pesquisado apresentou as seguintes camadas:
Camada orgânica com presença de raízes e camada de argila
escura, bastante compactada, com presença ou não de
rochas.
Além das atividades descritas acima, realizamos entrevistas
com a comunidade local com intuito de encontrar novas áreas com
sítios arqueológicos indicados pelos moradores (APÊNDICE 3).
A metodologia de reconhecimento de sítios arqueológicos
utilizada pela equipe, está baseada na utilização de transects
associada a entrevistas com a população local, que tem se
demonstrado

bastante

eficiente

na

localização

dessas

áreas

habitadas por grupos pré-coloniais (RENFREW; BAHN, 1993).
Ponto

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Km rodovia
Margem
direita –
sentido
Eldorado do
Sul –
Pantano
Grande
134
135
136
137
143
149
149
150
150
150,5
152

UTM – Quadrante 22J –
DATUM SAD 69

446560,
445680,
444090,
443120,
438120,
432580,
432575,
431285,
431950,

6673920
6673715
6673415
6672810
6670520
6669340
6669350
6669355
6669365

Obs.

Abertura de perfil

0430788, 6669432
0429903, 6669556
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

153,5
154
155,5
158
159
159,3
159,7
160
160,3
160,5
160,8
161
161,3
162
163
163,3
164
164,3
165
166
166,2
167
167,5
168
169
169,2
170
171
171,3
172
172,5
173
174
174,2
175
175,3
177
178
178,5
179
180
180,4
181
182
183
184

0427848, 6669108
0427580, 6669044
0426322, 6669349
423630, 6669205

0422629, 6668903
422360, 6668930
422260, 6668905

0421787, 6668698
421830, 6668790
421010, 6668610

0420998, 6668554
420510, 6668560

0420451, 6668471
418685, 6668160
418425, 6668070

0418521, 6668029
417695, 6667795

0417631, 6667746
417620, 6667765
415610, 6667385

0415741, 6667329
414160, 6667265

0414788, 6667271
413590, 6667220

0413030, 6667112
412980, 6667175
412305, 6667120

0410871, 6666931
411150, 6667030
410710, 6666995

0409599, 6666847
409510, 6666880

0408081, 6666674
408700, 6666805

0407183, 6666611
406445, 6666407
405105, 6666150

0404045, 6665862
0403341, 6665740
402445, 6665615
401970, 6665475

0401872, 6665397
0401081, 6665237
0400187, 6665017
398810, 6664780

0398641, 6664677
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Ponto

01

184,1
185
185,8
186
186,6
187
188
188,3
189
190
191
192
193
194
194,6
195
196
197
198
198,5
199
199,6
202
202,9
205
205,7
206,5
206
207
208
210
211.5
212
212,5
214
224
225
228
228
Km rodovia
Margem
esquerda –
sentido
Pantano
Grande –
Eldorado do
Sul
132

397835, 6664560

0397916, 6664532
396780, 6664245

0396411, 6664068
396025, 6664020
395935, 6664005

0390322, 6662929
394570,
392435,
392505,
390680,

6663770
6663495
6663510
6663045

0394366, 6663717
389465, 6662775

0388452, 6662518
388560,
387395,
386910,
385485,
384620,

6662580
6662330
6662230
6662030
6663810

0383906, 6661832
383495, 6662570
0382724, 6661778
380640, 6661575
0379623, 6661402
378870, 6661350
0376815, 6661929
377500, 6661730
0376732, 6661885
0375651, 6661021
375730, 6662015
372275, 6661205
0371382, 6660724
370620, 6660440
0370322, 6660348
368425, 6659855
358490, 6657765
357710, 6657670
354870, 6657220
354820, 6657180
UTM – Quadrante 22J –
DATUM SAD 69

Obs.

448785, 6674085
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02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

134
135
136
137
137
137
137
138
140
142
143
145
146
147
147
148
149
149
149
150
150
158
159
159
160
160
161
161
162
162
162
163
163
163
164
165
166
167
168
169
170
170
171
172
172
173
173
174
174

446945,
445695,
444095,
443755,
443680,
443130,
443125,
442560,
440505,
439070,
438115,
436715,
436285,
434780,
435400,
434095,
433750,
432580,
432575,
431285,
431950,
423630,
422360,
422260,
421832,
421010,
420540,
420510,
418845,
418685,
418680,
418425,
418115,
418105,
417695,
417620,
415610,
414160,
413590,
412980,
412305,
412310,
411150,
410710,
410720,
409550,
409510,
408700,
407490,

6673955
6673680
6673380
6673175
6679170
6672760
6672760
6672495
6671655
6670940
6670505
6670055
6669685
6669125
6669305
6669160
6669175
6669240
6669250
6669255
6669265
6669105
6668830
6668805
6668690
6668510
6668460
6668460
6668135
6668060
6668055
6667969
6667860
6667855
6667695
6667665
6667285
6667165
6667120
6667075
6667020
6667030
6666930
6666895
6666890
6666785
6666780
6666705
6666490

Abertura de perfil

Abertura de perfil

Abertura de perfil

Abertura de perfil

Abertura de perfil

Abertura de perfil
Abertura de perfil
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

174
175
175
177
179
180
180
180
183
183
183
183
184
184
185
185
186
187
188
189
190
190
190
190
191
191
193
194
194
195
195
196
196
197
197
198
199
199
200
200
202
205
205
206
206
206
207
208
210

407470,
406455,
406445,
405105,
402445,
401970,
401960,
401925,
398810,
398735,
398595,
398540,
397835,
397765,
396815,
396780,
396025,
395935,
394570,
392435,
392505,
391215,
391055,
391055,
390680,
390470,
389465,
388667,
388560,
387535,
387395,
386910,
386375,
385545,
385485,
384620,
383495,
383220,
382265,
382205,
380640,
378885,
378870,
377790,
377515,
377500,
375685,
375730,
372275,

6666515
6666300
6666307
6666050
6665510
6665375
6665365
6665340
6664680
6664670
6664635
6664620
6664455
6664435
6664160
6664145
6663920
6663905
6663670
6663395
6663400
6663075
6663020
6663030
6662950
6662900
6662675
6662530
6662485
6662275
6662235
6662135
6662145
6661935
6661930
6663710
6662470
6661755
6661680
6661670
6661475
6661240
6661245
6661390
6661615
6661630
6661975
6661965
6661135

Abertura de perfil

Abertura de perfil

Abertura de perfil
Abertura de perfil
Abertura de perfil
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100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

212
370620, 6660340
214
368955, 6659550
214
368340, 6659670
219
363545, 6658300
219
363290, 6658245
219
363125, 6665820
221
361330, 6658045
221
361285, 6658005
224
358540, 6657765
224
358450, 6657760
224
358255, 6657750
225
357740, 6657585
226
356380, 6657420
226
356375, 6657430
Abertura de perfil
228
354780, 6857170
Tabela 5 – Sondagens realizadas na ADA da duplicação da BR
290/RS.

Com

a

metodologia

adotada

não

identificamos

sítios

arqueológicos na área do empreendimento.

Foto 01 - Vistoria em superfície e
sondagem no km 228 na ADA

Foto 02 – sedimento da sondagem
do km 228 na ADA
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Foto 03 - Vistoria em superfície e
sondagem no km 226 na ADA

Foto 04 - Vistoria em superfície no
km 224 na ADA

Foto 05 – Abertura de perfil no km
210 na ADA

Foto 06 – Perfil aberto no km 210
na ADA
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Foto 07 - Sondagens no km 214 na
ADA

Foto 08 - Vistoria em superfície e
sondagem no km 214 na ADA

Foto 09 – caminhamentos em área
propícia no km 215 na ADA

Foto 10 – Perfil aberto no km 207
na ADA

Foto 11 – Perfil aberto no km 206 na
ADA

Foto 12 – Perfil aberto no km 206
na ADA
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Foto 13 – Perfil aberto no km 190 na
ADA

Foto 14 – Perfil aberto no km 174
na ADA

Foto 15 – Perfil aberto no km 170 na
ADA

Foto 16 – Perfil aberto no km 170
na ADA

Foto 17 – Perfil aberto no km 170 na
ADA

Foto 18 – Perfil aberto no km 159
na ADA
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Foto 19 – Perfil aberto no km 159 na
ADA

Foto 20 – Perfil aberto no km 145
na ADA

Foto 21 – Perfil aberto no km 143 na
ADA

Foto 22 – Perfil aberto no km 137
na ADA

Foto 23 – Caminhamento no km
155,5 na ADA

Foto 24 – Sondagem no km 174 na
ADA
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Foto 25 – Sondagem no km 188 na
ADA

Foto 26 – Caminhamento no km 152
na ADA

Figura 1 – Croqui esquemático da área diagnosticada. Pântano Grande.
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Figura 2 – Croqui esquemático da área diagnosticada. Rio Pardo.

Figura 3 – Croqui esquemático da área diagnosticada. Butiá.
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Figura 4 – Croqui esquemático da área diagnosticada. Minas do Leão.

Figura 5 – Croqui esquemático da área diagnosticada. Arroio dos Ratos.
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Figura 6 – Croqui esquemático da área diagnosticada. Eldorado do Sul.

3.2. Levantamento Assistemático na Área de Influência
Direta - AID
Na AID (Área de Influência Direta) realizamos caminhamentos
e perfurações aleatórias. Assim como na ADA, para a perfuração do
solo, abrimos poços testes de 20 x 20 cm de diâmetro, chegando
até o nível considerado estéril para a Arqueologia ou impossível de
ser escavado, numa profundidade variando de 10 a 100 cm,
dependendo da presença ou não de rocha.
O solo do local pesquisado, assim como na ADA, apresentou
as seguintes camadas: Camada orgânica com presença de
raízes e camada de argila escura, bastante compactada, com
presença ou não de rochas.
Também na Área de Influência Direta (AID) realizamos
entrevistas com a comunidade local com intuito de encontrar novas
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áreas com sítios arqueológicos indicados pelos moradores (Apêndice
3), o que não ocorreu. Quase todas as pessoas entrevistadas
desconheciam qualquer vestígio indígena.

Foto 27 - Sondagens no km 195, na
AID

Foto 28 - Vistoria em superfície e
sondagem no km 197, na AID

Foto 29 – Vistoria com
caminhamento no km 161, na AID

Foto 30 - Sondagem no km 166, na
AID
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Foto 31 - Caminhamentos no km 196
na AID

Foto 32 – Vistoria no km 159 na
AID

Foto 33 – Vistoria na área de
reflorestamento no km 163 na AID

Foto 34 - Vistoria em superfície e
sondagem no km 163 na AID

Foto 35 - Vistoria em superfície e
sondagem no km 149 na AID

Foto 36 – Vistoria e caminhamento
no km 149 na AID

35

RELATÓRIO FINAL
PROSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO
PRÉ-HISTÓRICO E HISTÓRICO NA ÁREA DE
DUPLICAÇÃO DA BR 290 – MUNICÍPIOS DE
ELDORADO DO SUL,ARROIO DOS RATOS, SÀO
JERÔNIMO, BUTIÁ, MINAS DO LEÃO, RIO PARDO E
PANTANO GRANDE - RS

Foto 37 – Entrevista com moradores
da Vila Coréia, Minas do Leão

Foto 38 – Entrevista com moradores
em Arroio dos Ratos

Foto 39 – Entrevistas com moradores
em Butiá

Foto 40 – Entrevistas com
moradores em Arroio dos Ratos

Foto 41 – Entrevistas com moradores
em Pântano Grande

Foto 42 – Entrevistas com
moradores em Eldorado do Sul
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4. Medidas adotadas para proteção e preservação
Por não ter sido verificado nenhum vestígio na ADA e AID do
empreendimento, sugerimos que sejam realizadas atividades de
educação patrimonial nos municípios. Essa ação é importante por
dois motivos: primeiro porque entendemos que a ausência de
evidências não caracteriza ausência de ocupação pré-colonial em
toda a área dos municípios afetados, assim, outras áreas mais
propícias podem ter sido ocupadas e, a área que é cortada pela
rodovia poderia ser apenas local de passagem dos grupos; outro
fator é a falta de conhecimento da população local em relação a
pré-história

do

Rio

Grande

do

Sul,

observadda

durante

as

entrevistas.
Assim, atividades educativas nas escolas, enfocando seus
agentes multiplicadores, com produção de material de qualidade
para consulta dos professores, seria uma maneira eficiente de
resolver o problema da invisibilidade das populações pré-coloniais
no sul do Brasil.
A fim de iniciarmos essas atividades visitamos a Escola
Estadual de Educação Básica Pedro Nunes de Oliveira, em Pantano
Grande. Conversamos com a vice diretora, a sra. Aida dos Santos
Carlos e com a professora de História Sra. Betiele Salvi de Oliveira
que se mostraram bastante interessadas em desenvolver atividades
de educação patrimonial no ano de 2009, já que em virtude da data
avançada, a escola não dispunha de horários para tal atividade.
Fizemos contato com a escola municipal Francisco Antônio
Luiz, em Minas do Leão, no entanto não conseguimos conversar
com a diretora, sra. Ionara dos Santos, que já havia se ausentado.
Conversamos com a funcionária Mariza de Souza que pediu que
voltássemos na próxima semana, o que não foi possível.
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As

escolas

contactadas

eram

as

que

estavam

nas

proximidades da BR 290. Nos outros municípios as escolas
distanciavam-se do eixo da rodovia, por isso não tivemos contato.

5. Resultados da pesquisa na área do empreendimento

Nas prospecções que realizamos na área do empreendimento,
tanto ADA quanto AID não verificamos a presença de sítios
arqueológicos.
Em

pesquisa

ao

banco

de

dados

do

IPHAN

buscamos

informações sobre os municípios de ELDORADO DO SUL, ARROIO
DOS RATOS, SÃO JERÔNIMO, BUTIÁ, MINAS DO LEÃO, RIO PARDO
E PANTANO GRANDE, que resultou nos seguintes dados:
a) Arroio dos Ratos: nenhum sítio cadastrado
b) Eldorado do Sul: nenhum sítio cadastrado
c) São Jerônimo: nenhum sítio registrado
d) Butiá: nenhum sítio cadastrado
e) Minas do Leão:Nenhum sítio cadastrado
f) Pantano Grande: 01 sítio cadastrado:
RS-Pantano Grande – RS- 153 – Sr. Borba – Sítio localizado em
uma

planície

de

inundação,

próxima

ao

rio

Jacuí.

Com

características unicomponencial, pré-colonial e de superfície. Foi
cadastrado

por

Guilherme

Naue

(CEPA/PUCRS)

durante

o

salvamento da UHE Machadinho. Não possui medidas nem afilização
cultural do sítio.
g) Rio Pardo: 07 sítios cadastrados
RS – Rio Pardo - RS-42 – Sr. João Egídeo Klafte

- sítio cerâmico

Guarani, multicomponencial, com material de superfície, e baixo
grau de integridade. As medidas não foram informadas; localizado
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em área de planície próximo ao rio Pardo, na bacia do rio Jacuí.
Cadastrado por Pedro Inácio Schmitz e Vitor Riffel, em 1983. O
material encontrasse no IAP – Unisinos.
Sítios cadastrados no CEPA-UNISC
RS-RP:178 - São Nicolau – Sítio Histórico
RS-RP:190 - Ortti Purper – Sítio Tupiguarani
RS-RP:196 - Davi Severo - Sítio Tupiguarani
RS-RP:233 – Olmiro Petry - Sítio Histórico
RS-RP:235 - Leonardo Junker - Sítio Tupiguarani
RS-RP:243 – Simão Campis - Sítio Tupiguarani

Apoiando-nos

em

dados

bibliográficos,

percebemos

a

presença de grupos humanos integrados a paisagem do planalto
meridional brasileiro. Os primeiros habitantes do Rio Grande do Sul,
ocuparam todos os compartimentos geomorfológicos do Estado.
Viveram nos campos, nas florestas, no planalto e no litoral;
construíram casas subterrâneas em regiões de clima ameno no
planalto, aterros em áreas úmidas e no litoral, amontoavam
conchas e restos de alimentação. Esses grupos pré-históricos
dominaram todo o território do Estado desde pelo menos 11.000
anos atrás.
As relações entre os vários grupos humanos da pré-história
ainda não são bem compreendidas. Para estudá-los, os arqueólogos
e antropólogos os agruparam por caracteres culturais, a partir dos
hábitos, dos instrumentos e suas técnicas de produção. É desse
critério que surgem as denominações como tradição Umbu, tradição
Humaitá, tradição Vieira, tradição Taquara, tradição Tupiguarani.
(MILDER, 1998).
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Essas diversas tradições são agrupadas em "pré-ceramistas",
grupos de caçadores-coletores que não dominavam a técnica da
confecção da cerâmica; e em "ceramistas", grupos de caçadores horticultores produtores de cerâmica.
Ainda é oportuno definir sítio, fase e tradição, termos que
aparecem com relativa freqüência. Utilizaremos as definições de
Schmitz e Becker (1991:72 apud FARIAS, 2005) por serem entre
outros autores, os que apresentam maior clareza e objetividade.
a) Sítio: "é um lugar onde aparecem vestígios de ocupação
humana".
b) Fase:

"Conjunto

de

materiais

com

características

semelhantes (cerâmica, artefatos de pedra ou osso) e que
mantém as características isoladas como diagnósticas, dentro
de um espaço e tempo reduzidos" ou simplesmente, "espaço
e o tempo ocupados por uma tribo indígena (parte de uma
nação)".
c) Tradição:

"são

conjuntos

maiores

de

materiais

com

características semelhantes, reunindo diversas fases e que
mantém
dentro

as
de

características,
um

tempo

e

isoladas

como

diagnósticas,

espaço

mais

amplos"

ou

simplesmente, "é o espaço e o tempo de uma nação
indígena"

OS POVOS PRÉ-CERÂMICOS.

A ocupação do Estado iniciou pelos campos com a tradição
Umbu, depois seguiu para as florestas e planalto com a tradição
Humaitá e, por último o litoral com os sambaquianos (estes
presentes, normalmente em regiões litorâneas).
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Tradição Umbu (Caçadores-coletores dos Campos).

A Tradição Umbu foi definida por Ribeiro e Vanz (2001) como
“uma tradição cultural pré-cerâmica cujas características principais
são os implementos líticos confeccionados sobre lascas e lâminas
preparadas

(pontas-de-projétil,

pedunculares,

pré-formas

bifaciais)

furadores,
utilizando

raspadores
a

técnica

da

percussão e pressão e também o polimento (bolas de boleadeira),
ocupando locais cobertos e de campo aberto em todos os tipos de
paisagem,

inclusive

as

áreas

alagadiças”

(MENTZ

RIBEIRO,

1991:596 apud RIBEIRO; VANZ, 2001:51). De um modo geral,
Prous (1992:149) caracteriza a Tradição Umbu pela presença de
pontas de projétil e de uma indústria lítica com lascas retocadas.
Teria ocupado regiões de campos, esporadicamente explorando as
áreas de encostas planálticas e o litoral. Essas duas definições
caracterizam genericamente a Tradição Umbu.
A fim de melhor reconhecermos essa tradição arqueológica,
recorremos a uma revisão da principal bibliografia produzida sobre o
assunto e destacamos aspectos importantes para a nossa pesquisa,
como localização dos sítios, tecnologia e padrão de assentamento.
Esses dados podem apontar para o padrão de assentamento do
grupo, a ocupação permanente, ou não; as possíveis relações de
contato com outros grupos e a mobilidade subjacente (FARIAS,
2005).
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Localização e ambiente

As pesquisas anteriores demonstraram que os grupos de
tradição tecnológica Umbu assentavam-se em locais com bom
potencial

extrativo,

de

onde

retiravam

o

alimento

para

a

subsistência e a matéria-prima para a produção de artefatos. A
hidrografia e a topografia eram importantes para a escolha desses
locais.

Encontramos

assentamentos

junto

a

pequenas

calhas

fluviais, como em colinas, colos e platôs mais interiorizados. Esses
locais

apresentavam

condições

ambientais

favoráveis

à

sobrevivência, como áreas de florestas com significativo potencial
alimentar através de coleta e caça, rios que além de peixes e
moluscos, ofereciam seixos aproveitáveis para o lascamento e, em
alguns casos, afloramentos rochosos propícios à produção de
artefatos líticos. Em relação à área de assentamento, verificou-se
que os sítios estavam em áreas na borda do planalto meridional dos
três estados do sul do Brasil, apresentando áreas de dispersão
desde o norte até o nordeste do Paraná e o sul do Paraguai e
chegando ao nordeste da Argentina (FARIAS, 2005).
Os resultados das pesquisas arqueológicas apresentadas no
terceiro

ano

do

PRONAPA

(1967-1968

apud

FARIAS,

2005)

evidenciam a ocupação da região Oeste do Rio Grande do Sul
(Campanha-Missões), área pesquisada por Miller (1969). A pesquisa
realizou-se na área de confluência dos rios Ibicuí-Uruguai e
Ibirapuitã-Ibicuí. Essa região, constituída por extensos cursos
d’água, entremeados por matas de galeria e vastas planícies
levemente

onduladas,

apresentou

vestígios

de

grupos

pré-

ceramistas, conceituados pelo pesquisador, como Complexo Itaqui,
hoje interpretado como da Tradição Umbu.
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As

pesquisas

arqueológicas

desenvolvidas

por

Brochado

(1969) no mesmo período nos vales dos rios Ijuí e Jacuí apontaram
para a presença de três fases não cerâmicas denominadas como
Jacuí, atribuída à Tradição Humaitá, Panambi (Tradição Umbu) e
uma terceira sem denominação e caracterizações. A região onde
foram encontrados esses sítios arqueológicos está localizada no
noroeste do Rio Grande do Sul, apresentando formação geológica
do planalto meridional com ocorrência de arenito Botucatu e
derrames de lava da Serra Geral, terminando numa escarpa abrupta
definida como “cuesta”. Constituída de sedimentos paleozóicos,
essa área possui topografia suave, com altitudes que variam de 50
a 400 m. O clima é subtropical úmido, mesotérmico, sem estação
seca e com verões quentes. A temperatura média da região é de
18oC.
Em 1968-1969, Brochado (1971) realizou pesquisas nos vales
do Jacuí e Ibicuí-Mirim, onde detectou alguns sítios definidos como
Fase Canhemborá, atribuída à Tradição Humaitá. Desses quatro
sítios, três localizam-se bem próximos ao rio Jacuí e o outro, a
alguns quilômetros do rio Toropi. Integram o ambiente da mata de
encosta e de mata de galeria do rio Jacuí. No mesmo período, Miller
(1971), realizando pesquisas arqueológicas no planalto Meridional
do Rio Grande do Sul, mapeou diversos sítios que representavam
fases pré-cerâmicas. Essas fases foram denominadas Araponga
(Tradição Umbu), Antas (Tradição Humaitá), Paiquerê (Tradição
Humaitá), Cará (Tradição Humaitá) e Camuri (Tradição Umbu). Os
sítios próximos aos rios Uruguai, Antas e Pelotas, nos patamares do
planalto próximo a vertentes e sangas, são cobertos pelas matas
ciliares. Alguns foram localizados nas barrancas erodidas dos rios.
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O quinto ano do PRONAPA (1969-1970 apud FARIAS, 2005)
apresentou os resultados preliminares das pesquisas desenvolvidas
por Miller (1974), em abrigos sob rocha, no nordeste do Rio Grande
do Sul. Ali foram diagnosticadas as Fases Umbu (Tradição Umbu),
Itapuí (Tradição Umbu) e Camboatá (Tradição

Humaitá). Os

abrigos, localizados junto à rede fluvial do rio dos Sinos, distam de
0 a 100 m dos rios, arroios, sangas e lagoas. Nessa época,
Brochado (1974) apresentou os resultados das pesquisas realizadas
no escudo cristalino do Rio Grande do Sul (Serra de Sudeste), onde
prospeccionou uma área envolvendo os afluentes da margem direita
do curso médio do rio Camaquã, os da margem esquerda do médio
Piratini e as cabeceiras dos arroios: Velhaco, Sutil, Pelotas e Turuçu,
que nascem no interior e deságuam diretamente na laguna dos
Patos. Nesse ambiente, localizou 19 sítios arqueológicos com
evidências de material lítico, típicos da Tradição Umbu, situados na
planície litorânea da laguna dos Patos.
Schmitz e Brochado (1981), construindo a seqüência cultural
para o Rio Grande do Sul, observam que a fase Itaquí II (Tradição
Umbu), definida pelos autores, apresenta vestígios arqueológicos
encontrados, em geral, mais para o interior, próximos a rios
pequenos e arroios.
Fazendo uma breve síntese em “Caçadores e Coletores da
Pré-História do Brasil”, Schmitz (1984) amplia os estudos da
Tradição Umbu incluindo a tese de doutorado de Kern defendida em
1981. O autor destaca a área de localização, na borda meridional do
planalto, nos três estados do Sul, com uma antigüidade inicial
correspondente ao 7o milênio. Na borda do Planalto do Rio Grande
do Sul os sítios são numerosos e estão próximos aos rios dos Sinos,
Caí, Taquari, Pardo e Jacuí; em menor número, aparecem nas áreas
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de campos altos dos três estados do Sul. Vestígios dessa tradição
arqueológica encontram-se ao norte do Paranapanema no Estado de
São Paulo. Tipos semelhantes são também verificados no Uruguai e
na província de Misiones, na Argentina.
Os grupos ocupavam tanto abrigos quanto áreas abertas, que
podem se apresentar como pequenos aterros1. Os sítios estão
localizados próximos a arroios, rios, banhados e lagoas, e são quase
inexistentes no litoral2. Habitavam uma paisagem intermediária
“entre os campos, a floresta subtropical subcaducifólia na borda
meridional do planalto ou então capões e floresta-galeria nas
paisagens mais meridionais” (SCHMITZ, 1984:15). Os sítios são, ao
mesmo tempo, acampamento e oficina para a produção de
artefatos.
Ribeiro et al (1986), ao pesquisarem o alto vale dos rios
Camaquã e Irapuã, no Rio Grande do Sul, reconhecem a ocupação
deste local por grupos da Tradição Umbu e por grupos ceramistas
da Tradição Tupiguarani. Para a Tradição Umbu, os autores indicam
a ocupação de um espaço plano, baixo e próximo a cursos d’água,
numa altitude variável entre 60 e 300 metros, com pradarias e
matagais dos pampas ondulados, com média de temperatura anual
de 18oC.
Ribeiro et al (1989), ao escavarem entre os vales dos rios
Taquari e Caí na encosta do planalto riograndense, encontraram
vestígios da ocupação Umbu, entre eles três sítios de campo aberto,
três somente com arte rupestre e oito abrigos sob rocha (um deles
com arte rupestre). Após os estudos, concluíram que os abrigos sob
1

No RS estes aterros são conhecidos como “cerritos”. (SCHMITZ, 1984:15)
Ribeiro e Vanz (2001) descrevem a descoberta de uma ponta com
características da Tradição Umbu, na região dos Concheiros do Albardão, no
litoral sul do RS.

2

45

RELATÓRIO FINAL
PROSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO
PRÉ-HISTÓRICO E HISTÓRICO NA ÁREA DE
DUPLICAÇÃO DA BR 290 – MUNICÍPIOS DE
ELDORADO DO SUL,ARROIO DOS RATOS, SÀO
JERÔNIMO, BUTIÁ, MINAS DO LEÃO, RIO PARDO E
PANTANO GRANDE - RS

rocha, à exceção de um, foram ocupados pelos grupos da tradição
Umbu, com datação de 8.000 A.P.3 no abrigo RS-TQ-58, que
apresenta vestígios de três fases distintas: Batinga, Umbu e Itapuí,
todas da Tradição Umbu. Ribeiro também detecta, nessa mesma
área, a presença de outros grupos da tradição Tupiguarani e
Taquara - o que poderia levar a um contato entre grupos, ou ainda
a aculturação4 de um deles.
Ribeiro (1990) reflete sobre o espaço de ocupação do
caçador-coletor vinculado à tradição lítica Umbu. Avalia que esse
grupo ocupou todos os ambientes: litoral marinho, planalto leste,
planalto oeste, encosta do planalto e planície, sendo os dois últimos
ambientes mais favoráveis. Em sua tese, publicada em 1991, ele
reavalia alguns pontos relacionados à área de ocupação do grupo.
Sugere que, pelo fato de os ocupantes da região terem sido
caçadores-coletores-pescadores, seria necessário dar ênfase ao
meio ambiente, “procurando assim, contribuir para o conhecimento
da área: relevo, geologia, clima, e, principalmente, fauna e flora”
(RIBEIRO, 1991:27).
As abordagens realizadas por Ribeiro (1991:29) são pela
ordem: a paisagem – que percorre o tempo desde o final do
Pleistoceno até a paisagem atual; e o homem – sua chegada ao
vale, a sucessão cultural e a adaptação ao meio. O grupo cultural
ligado à Tradição Umbu teria sido o primeiro a ocupar a região de

3

As datações foram obtidas no sítio RS-TQ-58, no nível 170-180 cm de
8290⍨130 anos A.P. Essa data, segundo o autor, confirma a relativa ocupação
desta área do Estado recuando para 11000 A.P. (RIBEIRO et al, 1989:81)
4
Entende-se por aculturação “o processo de mudança de cultura no qual o
contato mais ou menos contínuo entre dois ou mais grupos culturais distintos
resulta em um grupo tomar para si os elementos da cultura do outro grupo ou
grupos” (SILVA, 1986:18).
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Rio Pardo5, seguido de outros, relacionados a outras culturas e
épocas distintas. O autor faz considerações sobre as culturas ao
longo do tempo e observa a sobreposição6 de sítios na fase Rio
Pardinho; admite, no entanto, que faltou verificar modificações
tempo-espaciais, relativas a essa tradição. Por isso, acredita que,
apesar do reconhecido avanço da arqueologia regional, várias
lacunas7 ficaram para ser preenchidas. Ao definir as conclusões
como sendo a primeira etapa, gerando apenas um “conhecimento
horizontal”, observa que o “conhecimento vertical” só será possível
mediante escavações mais extensas.
Avaliando aspectos do ambiente ocupado por caçadorescoletores da Tradição Umbu, Prous (1992:149) verifica que esses
grupos ocuparam as regiões menos arborizadas, indo poucas vezes
às áreas de encosta, tendo chegado ao litoral em pelo menos dois
pontos.

Posteriormente,

teriam

ocupado

os

vales,

onde

influenciaram, no Rio Grande do Sul, os grupos da Tradição
Humaitá. Os sítios de habitação estão presentes nos terraços do
Planalto Meridional, mas também aparecem em alguns abrigos no
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
O abrigo-sob-rocha denominado RS-C-43

–

Capivara I,

pesquisado por Dias (1994), encontra-se na localidade de Picada
Capivara, na encosta nordeste do Planalto Meridional, cuja cota

5

Identificada por Ribeiro como fase Rio Pardinho.
O trabalho apresenta uma tabela extensa, onde são relacionados mais de 100
sítios, sendo que, pelo menos 50% deles, representam a tradição Umbu, ou são
dessa tradição relacionada a outras como Humaitá, Taquara e Vieira.
7
No entender de Ribeiro (1991): modificações das culturas no tempo e espaço;
determinação mais precisa de diferentes culturas; origem das diferentes culturas
que ocuparam o ambiente estudado; as mudanças de comportamento cultural
dentro de um mesmo grupo (o que o autor define como “processo evolutivo”);
análises mais intensas em Zooarqueologia, Palinologia, Geomorfologia, História,
Etnohistória e outras.
6
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altimétrica gira em torno dos 100 m. A região possui clima subtropical sempre úmido, com verões quentes, invernos brandos e
florestas estacionais deciduais. A fauna associada a esta paisagem é
diversificada, apresentando animais de pequeno e médio porte.
Segundo

Hoeltz

(1996),

os

grupos

da

Tradição

Umbu

estabeleceram-se nas planícies sul-sudoeste e zonas contíguas à
encosta do Planalto, apresentando sua área de dispersão do norte
até o nordeste do Paraná e República do Paraguai; a oeste, nas
províncias argentinas de Corrientes, Entre Rios e Misiones; a leste,
o Oceano Atlântico; e ao sul, até o Estreito de Magalhães (RIBEIRO,
1990:131 apud HOELTZ, 1996:51). Ocuparam sítios a céu aberto e
abrigos sob rocha, utilizando, como matéria-prima para a produção
de seus artefatos, basalto, arenito silicificado, sílex, quartzo,
calcedônia e outras.

Sítios Arqueológicos
Tradição Humaitá

Sambaquis

Tradição Umbu

Casas subterrâneas

Figura 7: Localização aproximada dos sítios arqueológicos das
tradições Umbu e Humaitá e dos sambaquis litorâneos. Mapa
Geomorfológico da região sul do Brasil - Fonte: IBGE, 1977:27. Fonte:
Farias, 2005.
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Assim,

a

figura

7

representa

a

ocupação

dos

grupos

caçadores-coletores da Tradição Umbu em grande parte da região
sul do Brasil. Os dados produzidos pelo PRONAPA foram suficientes
para localizar alguns pontos na bacia dos principais rios da vertente
do interior, como Uruguai, Chapecó e Canoas. Com o avanço da
pesquisa na área de encosta, pode-se observar que a Tradição
Umbu ocupava também boa parte desse território, aproveitando a
vegetação abundante e a fauna diversificada.

Tecnologia

Nos

diversos

trabalhos

revisados,

observou-se

que

basicamente todos os autores caracterizam a Tradição Umbu por
artefatos como as pontas de projétil8, chopping tools, choppers,
bifaces, pontas, buris, raspadores, lesmas, etc. A técnica utilizada
para o lascamento é a percussão direta (unipolar e bipolar) e a
pressão para o retoque (FARIAS, 2005).
Schmitz (1981) observa que a Tradição Umbu, apesar do
predomínio das pontas de projétil, possui artefatos semelhantes aos
da tradição Humaitá. Essa constatação nos faz pensar que grupos
etnicamente semelhantes que viviam em ambientes diferentes,
produziam seus artefatos conforme a disponibilidade de matériaprima (HOELTZ, 2004, comunicação pessoal). Os vestígios líticos
seriam integrados, além das pontas já citadas anteriormente, por
várias lascas, poucas lâminas, facas bifaciais, raspadores médios ou
pequenos, furadores, folhas bifaciais, bifaces, percutores, lesmas,
buris, talhadores (choppers e chopping-tools), grandes bifaces,

8

Pedunculadas, com aletas, triangulares ou foliáceas.
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suportes de percussão, mós, bolas com ou sem sulcos, lâminas
polidas de machado, polidores e picões. A matéria-prima retirada
dos rios ou de locais de afloramento envolveria sílex, calcedônia,
basalto, arenito silicificado, quartzos e outros. Segundo Schmitz
(1984:16),

“as

variações

dependem

não

apenas

das

disponibilidades regionais, mas também das exigências do artefato
a ser produzido”. Essa idéia é posteriormente elaborada por Hoeltz
(1996). A autora afirma que as matérias-primas e a cadeia
operatória são semelhantes nas duas tradições líticas do Sul. Na
Umbu, os artefatos bifaciais são confeccionados basicamente sobre
seixos e lascas unipolares, de pequeno e médio porte; na Humaitá,
de porte médio a grande.
Schmitz (1984) não consegue estabelecer a conexão entre as
Tradições Umbu, Humaitá e Sambaquieira, por falta de dados
consistentes ou por escassez de pesquisas arqueológicas nas
diversas áreas em que aparecem no território. Em escritos
posteriores, Schmitz (1994) estabelece relação entre os grupos
caçadores-coletores pré-históricos com populações mais recentes,
admitindo a possibilidade de os grupos da Tradição Umbu serem os
ancestrais dos Charruas e Minuanos9.
Em sua tese, publicada em 1991, Ribeiro reavalia alguns
pontos referentes à tecnologia: o primeiro diz respeito à análise
comparativa. Afirma que deve ser feita, levando-se em conta o
“conjunto da indústria e não apenas os implementos gerais e os

9

“Já estamos em nossa era quando a Tradição Umbu desaparece por que seus
habitantes foram aculturados ou absorvidos por populações indígenas mais
desenvolvidas; não seria de estranhar que descendentes seus, como os Minuanos
e Charruas, tivessem alguns representantes nos dias atuais.” (SCHMITZ,
1994:31).
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fósseis-guias. Nestes os elementos característicos também são
importantes e não só a descrição geral” (RIBEIRO, 1991:26).
Hilbert (1994) aponta, como um dos problemas na definição
da Tradição Umbu, a associação de “guias-fósseis”, criando, com
isso, poucos critérios tipológicos, o que limitaria os atributos para a
sua

classificação.

Essas

simplificações

são,

para

o

autor,

responsáveis por um determinismo cultural que não tem sofrido
modificações nos últimos 30 anos.
Dias (1994), que pesquisou o RS-C-43, faz uma revisão crítica
das pesquisas referentes às fases da Tradição Umbu onde avalia a
impossibilidade de comparação entre as indústrias líticas. Segundo
a autora, a definição das fases da Tradição Umbu não dá conta da
caracterização tecnológica da indústria lítica, entendendo que a
“falta de padronização que marca a descrição do material lítico aliase

à

inexistência

de

dados

quantitativos,

impedindo

o

estabelecimento de conjuntos culturais discerníveis ou comparáveis
entre si a partir dos artefatos.” (DIAS, 1994:76). Como alternativa,
sugere a análise tecno-tipológica, que procura situar os artefatos
em relação às atividades que os originaram, entendendo-os como
resultado de um conjunto de ações visivelmente identificáveis. Essa
análise objetiva resgatar a dinâmica dos artefatos vinculados ao
contexto arqueológico do sítio RS-C-43, integrando o resgate da
tecnologia de produção inicial; o estudo tecnomorfológico de
retoque, enfatizando o acabamento e a morfologia final e os tipos
de atividades inferidas, através da análise das marcas de uso
(DIAS, 1994:77). A autora utiliza a seqüência de produção sugerida
por Collins (1975) para reconstituir os gestos técnicos e as escolhas
culturais do grupo.
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Hilbert (1999) se preocupa com a complexidade da questão
funcional de conjuntos ou de artefatos, perguntando se a função
fica a critério da imaginação do arqueólogo ou possui objetividade
analítica. Fundamentado na teoria de Taylor (1983 apud FARIAS,
2005), retoma

a

construção

das

tipologias,

relembrando

as

propostas de Steward (1954), Ford (1954) e Montelius (1903) apud
Farias, 2005. Para esses pesquisadores, dois temas guiavam os
objetivos da pesquisa arqueológica: a cronologia e a filiação. Por
fim, Hilbert conclui que a utilização de “guias fósseis” e sua relação
com a paleofauna, juntamente com a definição de eventos geoculturais, é uma prática antiga que se perpetua até hoje nos
estudos dos caçadores-coletores.
Milder (1999) caracteriza como caçadores-coletores o grupo
da Tradição Umbu, não apenas pelas pontas de projéteis, mas por
situar-se

em

um

corte

cronológico

no

qual

regionalmente

predominava a economia caçadora-coletora. Essa conclusão, feita
pelo autor e baseada em dados etnohistóricos, retrata as diversas
formas de grupos caçadores-coletores conseguirem suas presas,
não sendo as pontas os únicos instrumentos. O autor critica os
modelos utilizados pelos arqueólogos histórico-culturalistas e propõe
estudos

que

demonstrem

a

funcionalidade

dos

sítios,

suas

estruturas internas e as relações com o ambiente. Milder acredita
que uma conjugação de dados e o aprofundamento das pesquisas, a
partir de um enfoque geo-arqueológico, poderão gerar, ao longo do
tempo, modelos regionais mais articulados.
Através desses dados, podemos concluir que aos elementos
líticos utilizados, inicialmente, para definir a Tradição Umbu,
passaram a ser incorporados outros aspectos, como a cadeia
operatória

do

material

lítico

e

elementos

responsáveis

pela
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formação dos sítios. Essas concepções foram responsáveis pela
revisão crítica dos elementos que caracterizavam a Tradição Umbu.
Os problemas destacados por Dias, Hoeltz, Hilbert e outros seriam
resultado da falta de teoria consistente para os caçadores-coletores;
da utilização de “guias fósseis” para definir esta tradição; dos
modelos utilizados nas escavações pelos arqueólogos históricoculturalistas; da falta de um modelo regional; e de metodologias de
campo insuficientes. A primeira solução proposta, a partir da década
de 1990, foi a utilização de critérios tecno-tipológicos, que deu
ênfase a estudos comparativos das coleções já existentes, fazendo
com que se pudesse repensar o processo de formação da indústria e
o padrão de assentamento desses grupos caçadores-coletores.

Padrão de assentamento caçador-coletor

O estudo da demografia dos sítios, a partir dos vestígios
materiais encontrados, interpretando a sua densidade nos permitiria
avaliar se eram centrais ou periféricos. Outro ponto importante
refere-se à análise comparativa com outros sítios, localizados em
ambientes semelhantes e que apresentem os mesmos tipos de
peças líticas e matérias-primas.
Dias (2003), trabalhando no Alto Vale do Rio dos Sinos,
Estado do Rio Grande do Sul, escavou três sítios de caçadorescoletores associados a abrigos sob-rocha. As escavações levaram a
estudos comparativos quanto à variabilidade intra-sítio e inter-sítio,
ligada ao sistema de assentamento caçador-coletor. Os sítios
escavados: RS-S-360- Marimbondo; RS-S-327-Sangão; RS-S-337Monjolo, demonstraram que a variabilidade intra e inter-sítio
relaciona-se a aspectos de ordem deposicional e pós-deposicional,
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específica de cada abrigo. Com isso, a autora sugere que a
estrutura e os tipos de vestígios associados aos sítios habitacionais
referentes a um sistema de assentamento caçador-coletor integrado
à Tradição Umbu teriam semelhanças tanto em sítios a céu aberto
quanto em abrigos sob-rocha, pois teriam o mesmo modelo de
ocupação e

apropriação

do

espaço. A semelhança entre os

conjuntos líticos dos sítios em abrigo sob-rocha escavados e os do
sítio a céu aberto RS-LC-76 comprovariam essa hipótese (FARIAS,
2005).
O

padrão

de

assentamento

estabelecido

para

grupos

caçadores-coletores tem se apoiado, normalmente, em literatura
etnográfica

internacional,

ocasionando,

em

muitos

casos,

o

descompasso da teoria com a realidade (FARIAS, 2005).
Pela análise do material lítico10, Dias e Hoeltz (1997) avaliam
as possibilidades de cruzamento estatístico de dados, permitindo
sua utilização para o estudo de variados contextos pré-históricos ou
para

testar

diferentes

problemas

arqueológicos.

As

autoras

observam que as análises propostas pelo PRONAPA não dariam a
devida

sustentação

para

testar

hipóteses

sobre

a

ocupação

diferencial do espaço intra e inter-sítio, partindo do modelo de
sistema de assentamento utilizado para caçadores-coletores.
Dias construiu

um

painel

dos últimos trinta anos

das

pesquisas arqueológicas sobre os caçadores-coletores. A principal
crítica da autora aos trabalhos desenvolvidos nas décadas de 1960,
1970 e 1980 fica por conta da inexistência da utilização de uma

10

As autoras analisaram o material lítico dos seguintes sítios: 1. Abrigos sob
rocha – Vale do Rio Caí:RS-C-43, RS-C-14; Vale do Rio dos Sinos:RS-S-358; Vale
do Rio Maquine: RS-LN-01. 2. A céu aberto – Vale do Rio Pardo: RS-RP-21, RSRP-86, RS-RP-173, RS-RP-61, RS-RP-67, RS-RP-88, RS-RP-111, RS-RP-201, RSRP-179, RS-RP-171; Vale do Rio da Várzea: RS-VZ-25 (DIAS; HOELTZ, 1997:23).
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teoria consistente quanto aos caçadores-coletores: “A falta de
discussões teóricas em torno do termo caçador coletor restringiu a
abrangência das interpretações sobre o contexto arqueológico das
tradições, impossibilitando uma caracterização sócio-econômica
mais ampla desse grupo” (DIAS, 1999:55). A terceira fase,
discutida pela autora, inicia-se em meados da década de 1980 e
continua ao longo da década de 1990. Nesse período, diversos
pesquisadores11 passaram “a desenvolver estudos tecno-tipológicos
com o objetivo de construir um quadro menos reticente das culturas
pré-cerâmicas,

postas

a

descoberto

pelo

PRONAPA”

(DIAS,

1999:56). Estes estudos, centrados em critérios tecno-tipológicos,
deram ênfase a estudos comparativos de coleções produzidas na
fase inicial da pesquisa. No entanto, afirma Dias, apesar da
metodologia ser eficiente, o estudo de coleções torna-se limitado,
devido, principalmente, à falta de controle na obtenção dos dados
em campo (FARIAS, 2005).
Seguindo essa mesma linha crítica, Hoeltz (1999) observa a
dificuldade de analisar as coleções em virtude das metodologias
adotadas em campo e, ainda, do enfoque morfológico do material,
evidenciando a falta de apoio teórico. Para isso, conclama a
reestruturação dos trabalhos arqueológicos e sugere o suporte de
outras áreas do conhecimento, como a etnoarqueologia e a
arqueologia experimental.
Consens (1999), assumindo seu mea culpa, avalia sua
formação e traça novos rumos, desde a formulação de sugestões na
análise dos grupos caçadores-coletores, fundamentado em teorias e

11

“ Rütschiling, 1985, 1987; Rütschiling e Schmitz, 1989; Goldmeier e Schmitz,
1989; Hilbert, 1994; Dias, 1994; Milder, 1994; Hoeltz, 1996; Dias e Hoeltz,
1997” (DIAS, 1999:56 apud FARIAS, 2005).
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na inter e multi-disciplinariedade. Observa, entretanto, que não
basta a utilização de teorias atualizadas se não estiverem em
compasso com a técnica e a metodologia adotadas em campo e
laboratório. Outra crítica levantada pelo autor faz referência à
construção de culturas baseadas em escavações pouco extensas12.
O que chama atenção e caracteriza a Tradição Umbu é a
continuidade dos padrões tecnológicos empregados nos artefatos,
que apresentam a mesma matéria-prima e os mesmos padrões de
confecção. Aparecem basicamente em três tipos de habitação: a
céu aberto, em abrigos sob-rochas e nos cerritos. Um dos maiores
problemas encontrados é entender a organização social desses
povos e sua relação com o meio ambiente, já que as pesquisas
realizadas contribuíram apenas para o entendimento da tecnologia
dos artefatos, o que é insuficiente para caracterizar um grupo
humano.
Dias (2003) demonstra, em sua pesquisa no Alto Vale do Rio
dos Sinos, que o modelo de mobilidade adotado por caçadorescoletores

de

abrigos

também

serve

para

os

grupos

que

assentavam-se em áreas abertas. Sugere que um único grupo
caçador-coletor associado à Tradição Umbu ocupou o nordeste do
Rio Grande do Sul. As evidências, anteriormente atribuídas à
Tradição Humaitá, seriam ligadas a sistemas de assentamentos dos
grupos agricultores. Para a autora, sítios com alta concentração de
12

“Falta o mais importante: ao contrário do que muitos acreditam, a estrutura do
sítio não e (sic) explicita, nem é direta ou logicamente funcional. Ela está – como
entidade complexa – em um outro nível de percepção, que exige para o seu
reconhecimento novas aproximações, técnicas e metodologias. Principalmente
aquelas que se ligam a interpretações, que são as probabilísticas que analisam
populações incompletas ou duvidosas. Por isso confesso que fico deslumbrado
quando ouço alguns trabalhos que, com menos de cem peças, ou com poucos
metros escavados, são capazes de explicar forma de vida e cultura” (CONSENS,
1999:66).
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material arqueológico integram espaços estratégicos regularmente
reocupados.

Esses

locais

concentram

recursos

importantes,

estacionalmente distribuídos. Há ainda a possibilidade de o grupo
possuir um local de ocupação para organização de rituais.
A revisão bibliográfica mostra alguns dos problemas que se
pode tentar resolver à luz de novas metodologias e interpretações,
fundamentadas

numa

teoria

que,

habilita

a

responder

às

observações realizadas durante os procedimentos de campo e de
laboratório. É importante ressaltar que as teorias e metodologias
existentes na literatura mundial são respostas a espaços, culturas e
tempos diferentes dos que encontramos em nossa região. Embora
nos apoiando nessas teorias, não devemos deixar de avaliar as
possibilidades e as condições em que os nossos sítios pré-históricos
estão inseridos, quais as perguntas a serem feitas e as respostas
que se pode esperar.
A

revisão

bibliográfica

das

pesquisas

sobre

caçadores-

coletores no Rio Grande do Sul, projetou luz sobre várias questões
relacionadas à Tradição Umbu. Talvez mais problemas que soluções.
Observou-se que o quadro teórico e metodológico, construído ao
longo dos últimos 50 anos de pesquisa, mostrou-se incompleto, e o
levantamento de sítios no Rio Grande do Sul não foi suficiente para
elucidar essa história.

Tradição Humaitá (Caçadores coletores das florestas).

Por volta de 6.000 anos antes do presente um grupo de
caçadores começa a ocupar o planalto com seus grandes machados
de pedra em forma de bumerangue, essa tecnologia lítica ficou
conhecida como Tradição Humaitá. Até agora, as pesquisas não
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evidenciaram vestígios sobre seu tipo de habitação. Seu habitat era
o de floresta, ambiente este que fornecia os alimentos para sua
subsistência, como animais para caça, plantas, peixes e moluscos
de água doce.
Essa Tradição foi definida para grupos caçadores-coletores
que ocuparam as florestas subtropicais. Os sítios são encontrados
em meio às florestas e nas encostas meridionais do planalto sul
brasileiro, no vale do alto Uruguai e nas alturas cobertas de matas
de

araucária

do

norte

do

Rio

Grande

do

Sul.

Igualmente

representada em sítios do Vale do Rio Paraná e de seus afluentes,
na Argentina (Missiones), no Paraguai, no oeste de Santa Catarina,
no oeste e norte do Paraná e sul de São Paulo. Apresentam uma
abrangência temporal que varia de 1 040 a 8 640 A.P (HOELTZ
2005:36 apud CLAUDINO, 2006).
Esses sítios são encontrados no vale do Rio Uruguai, nos
estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e na Argentina. Tais
grupos instalaram-se junto às margens dos rios das grandes bacias
hidrográficas do sul do Brasil (Paraná, Uruguai e Jacuí) e de seus
afluentes. Assentaram-se principalmente em área de várzeas
raramente ocuparam grutas ou abrigos. A maioria dos sítios é
superficial, com níveis arqueológicos de 20 a 30 cm e com
dimensões que variam em média de 400 a 10 000 m2 (HOELTZ
2005:36 apud CLAUDINO, 2006).
Para a confecção dos artefatos empregam principalmente
basaltos,

diabásio

e

arenitos

silicificados

(rochas

disponíveis

próximas dos assentamentos). O quartzo, ágata e calcedônia foram
pouco utilizados, a não ser para a confecção de artefatos pequenos.
A técnica empregada é o lascamento por percussão direta,
seus

artefatos

são

representados

por lâminas

de

machados
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manuais, talhadores, picões, raspadores, plainas, facas, furadores,
pontas e lascas. Algumas lâminas de machado polidas, mão-depilão,

bolas

de

boleaderia,

zoólitos,

pontas

de

flecha

são

encontradas associadas, indicando um possível contato com outros
grupos (SCHMITZ, 1984:24 apud CLAUDINO, 2006).
Para Hoeltz (1995; 2005 apud CLAUDINO, 2006), a tradição
Humaitá apresenta diferenças regionais, tanto no que diz respeito
às técnicas de produção quanto aos tipos de utensílios. Segundo
Kern (1991:148 apud CLAUDINO, 2006), fatores como o tempo, o
espaço e o ambiente teriam originado inúmeras variações regionais
para uma tradição que perdurou por mais de 6000 mil anos.
Em relação ao modo de vida desses grupos, as evidências
arqueológicas
estabeleciam-se

apontam
em

que

era

uma

população

acampamentos temporários onde

reduzida,
grupos,

voltariam sempre que os recursos estivessem disponíveis.

Ocupando
regiões
com
uma
vegetação
exuberante, rica em animais e em plantas,
tinham rios, a pesca de peixes e a coleta de
moluscos; nas florestas, a caça a animais a toda
espécie (anta, veado, capivara, porco-do-mato,
macaco, gato-do-mato, lontra, felinos, ratão do
banhado, tatu, lagarto) e a coleta de caramujos
terrestres e frutas. Também disporiam de larvas
de insetos, dos ovos de diversas aves e do mel
de abelhas nativas. Estes grupos deixaram
gravações com forma de pisadas de animais (de
gatos, veados e aves) e símbolos sexuais
masculinos e femininos nas paredes de alguns
abrigos dos vales do Jacuí. E quanto à
construção de choupanas, que se supõe terem
sido levantadas como proteção contra as
intempéries
e
animais,
nada
ainda
foi
evidenciado (HOELTZ 2005:40 apud CLAUDINO,
2006).
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Para Hoeltz (2005:40 apud CLAUDINO, 2006), as mudanças
climáticas pelas quais a região passou antes de 6000 A.P, com
imensos reflexos em todo bioma, devem ter forçado a readaptação
desses grupos de paisagens abertas às florestas das margens dos
rios. Para estes grupos da tradição Humaitá13, a coleta e a pesca,
foram completadas pela caça florestal.
Schmitz (1991:17 apud CLAUDINO, 2006) supõe que estes
grupos

de

caçadores-coletores

teriam

sido

exterminados

lentamente, com a chegada dos Guaranis, uma vez que eram
cultivadores eficientes das florestas e também canibais. Mais
segundo o autor as poucas informações sobre o desaparecimento da
Tradição Humaitá e qualquer especulação sobre como e porque ela
desapareceu fica inviabilizada, devido a pouca pesquisa.

Cultura Alto-paranaense

Conforme

Menghin14

(1955-1956:171

apud

CLAUDINO,

2006), a cultura Alto-paranaense foi identificada no Alto Paraná,
13

Materiais líticos, característicos da Tradição Humaitá e Tradição Umbu foram encontrados
na margem esquerda do Rio Jacuí e de seus afluentes, sugerindo ser sítios de contato
entre a Tradição Umbu e Humaitá. Kern (1991) sugere que tais evidências refletiram em
movimentos sazonais ocorridos entre os caçadores coletores da Floresta subtropical do
interior e os sítios do litoral ou simples contato, comerciais ou guerreiros, entre o atlântico
e os vales que desembocam no Rio da Prata. Para Hoeltz (2005) não há duvidas quanto a
migração desses grupos para a utilização dos pinhões de araucárias, áreas que
aparentemente eram dominados pelos grupos da Tradição Umbu.
Para acrescentar a problemática das Tradições Umbu e Humaitá, em 1994, Hilbert sugeriu
que essas duas Tradições poderiam fazer parte de uma mesma indústria lítica, estando a
variabilidade dos conjuntos de artefatos relacionada a distinções funcionais dos conjuntos
de sítios associados a um mesmo sistema de assentamento (DIAS 2003:47).
14
“El primero que ilamó la atecíon sobre este complejo arqueológico fué Federico C.
Mayntzusen, colonista alemán de gran estilo, qien, alredor de 1908, adquirió grandes
terrenos cerca de Puerto Yaguarazapá, sobre la ribera paraguaya del Alto Paraná.
Mayntzusen se dió a conocer por sus estúdios arqueológicos y etnológicos sobre los
Guarani y cós Guayakí, transformándose em gran amigo y protector de los últimos. Sus
dos disertanciones acerca del Paleolitico de Paraguay y Misiones, em cambio, no fueron
consiredas bajo ningún aspecto; no han sido citadas em el Handbook of South American
Indians. La primera comunicación emn lengua castellana, fué entergada al XX Congresso
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caracterizada como uma cultura pré-colonial típica de artefatos
líticos pesados e machados de mão possuindo retoque bifacial, com
clavas curvadas que representavam verdadeiros bumerangues de
pedra.
Esta cultura estende-se sobre as Misiones do Paraguai e da
Argentina e boa parte dos vales de altitudes inferior a 200 metros,
do interior setentrional gaúcho e de Santa Catarina: Rio Uruguai,
Jacuí, alto Itajaí e o alto Tubarão (MENGHIN, 1955-1956:180 apud
CLAUDINO, 2006).
De acordo com Prous (1992:156 apud CLAUDINO, 2006),
geralmente os sítios são encontrados em áreas que ligam à matagaleria, evitando as regiões mais altas de campo e mata de
araucária. Para o autor este ambiente é favorável à coleta de
vegetal e à agricultura. O lugar escolhidos para o assentamento é
geralmente a parte superior plana de barrancos dos rios principais.
Internacional de Americanistas celebrado em Rio de Janeiro em 1922; la segunda, em
idioma alemán al mismo Congresso, em ocasión de su reunión em Nueva York em 1928.
Creo que el autor repitió su ponencia em lengua alemana, esperando encontrar más
atención de esta manera. Pero fué um error. La mentalidad predominante en aquella época
entre los americanistas impidió la apreciacíon justa de tales descubrimientos; um
aficionado como Mayntzusenno tená ninguna perspectiva de ser acogido com sus ideas
sobre la existência de um Paleolítico em América, y aun menos em América del Sur. Si no
había sido posible hallar unPaleolítico em Estados Unidos, como podría encontrarse em
Paraguay y Argentina? Uno dos grandes obstáculos para el reconocimiento del carácter
paleolítico de las hachas de mano americanas fué, y es todavia, la imposibilidad de
estabelecer su coentaneidad geológica com del Protolítico o Paleolítico inferior de Europa.
No se observaba em América que el hacha de mano, em el Viejo Mundo, no es solamente
um isntrumento típico del Protolítico, sino que também caracteriza potentes culturas del
Miolítico o Paleotíco superior y Epimiolítico. Por lo tanto, declararon que todos los bifaces
eran prodctos delos indígenas recientes y los consideraron utensílios inconclusos. Ya me
extendí claramente sobre el particular em mi Weltgeschichte der Steinzeit (1931). Pero
muchos especialistasha hacen caso omiso de estos hechos hasta de fecha. Por eso volvi
sobre el particular em um articulo especial, en el cual enriquecer el material comprobante
com los importantes resultados casi olvidados de Mayntzusen, insistiendo em su gran valor
para la prehistoria sudamericana. Naturalmente, tuve el deseo de conecer la zona
respectiva. Com tal motivo emprendí. Com mi señora, em octubre y noviembre del año
1950, um viaje al entonces Território Nacional de Missiones. Circunstancias externas no
me permitieron extender las investigaciones a los territórios paraguayo y brasileño. Pero
mis estudios dentro delas fronteras argentinas dieron resulyados tan satifactorios, que
puedo hablar de mi excursión como de um completo êxito” ( MENGHIN 1955-1956:171172).
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O Alto-paranaense foi divido em quatro fases cronológicas
distintas, segundo observações feitas nos terraços de um braço do
rio Paraná, na localidade de Amoité, Eldorado, Misiones. O terraço
mais alto, entre 58 e 33 metros sobre o nível mais alto do rio, foi
denominado de Alto-paranaense I, representado por lascas grossas,
plano-convexas

e

sem

retoques.

O

Alto-paranaense

II,

foi

caracterizado por bifaces curvos, picões, raspadores de contorno
oval e muitas lascas, esta fase seria encontrada entre 30 e 25
metros acima do nível do rio. A terceira fase é o Alto-paranaense
III, associada aos machados de mão, cunhas grossas e pequenas
com retoque e talão grosseiro, lascas largas, alisadores. Por último,
temos o Alto-paranaense IV, representado por pequenos machados
de mão com córtex no talão, raspadores pesados sobre seixos,
raspadores elípticos bilaterais, lascas com borda denticulada,
alisadores, pequenos afiadores e percutores. Nesta última fase são
encontradas

cerâmicas

(SCHMITZ,

1980:47

apud

CLAUDINO,

2006).
Menghin afirmou que o período desta ocupação teria iniciado a
8000 a.C, período que os Proto-Jê ocuparam o planalto brasileiro,
chegando até 3 000 ou 2 000 a.C, que corresponde a quarta fase do
Alto-paranaense que supostamente teria entrado em contato com
os Proto-Jê e adotaram o alisamento da pedra e também o cultivo
de milho (SCHMITZ, 1980:47 apud CLAUDINO, 2006).
Em Santa Catarina, a cultura Alto-paranaense foi identificada
por Rohr no final da década de 1960 no município de Itapiranga. O
material lítico foi analisado por Schmitz e Becker (1968 apud
CLAUDINO, 2006).
As peças líticas coletadas, quase na sua totalidade, foram
encontradas em superfície e concentradas em alguns pontos,
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indicando espaços de habitação ou oficinas. A datação obtida para
este sítio foi de 7.260 anos, o material coletado para a datação foi
retirado por Rohr, e segundo o pesquisador tratava-se de um fogão
associado a materiais líticos com mais de 4 metros de profundidade.
Na mesma área foi escavado um fogão de mais de 7 metros de
profundidade, podendo sugerir idades mais recuadas a cultura Altoparanaense (SCHMITZ; BECKER 1968:22 apud CLAUDINO, 2006).
Para Schmitz e Becker (1968 apud CLAUDINO, 2006), o Altoparanaense

é

uma

indústria

de

artefatos

pesados,

predominantemente de blocos, onde os seixos são muito freqüentes
e as lascas trabalhadas aparecem esporadicamente. A matériaprima utilizada é o basalto vermelho, que são rochas abundantes na
região e quase todas as peças apresentam córtex. Os artefatos mais
comuns são os bifaces retos, pontas de talão grosso cortical, bifaces
curvos, raspadores, lascas retocadas e pontas foliáceas. Nenhuma
dessas peças parece ter sido encabada, com exceção das pontas
foliáceas. Uma grande característica de dessa indústria é o talão
grosso e cortical, feito para ser segurado na mão em concha. A
técnica utilizada para a confecção dos instrumentos é a percussão
bifacial, o lascamento inicial era no sentido da extremidade, o
trabalho secundário do corpo era a colateral, formando uma crista
na

linha

média

de

simetria.

Os

bordos

costumam

ser

grosseiramente denteados, o retoque da ponta do gume, feito com
pequenas lascas alongadas. O trabalho principal concentra-se no
gume, que costuma ser bisel e com ângulo bastante agudo. Não foi
identificado

nenhum

dado

de

picoteamento

ou

(SCHMITZ; BECKER 1968:26 apud CLAUDINO, 2006).

polimento
Além da

indústria lítica, outras manifestações culturais foram atribuídas a
Tradição Alto Paranaense, como é o caso de dois sítios do Alto
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Uruguai onde foram encontrados petróglifos15 sobre blocos isolados
associados a essa indústria lítica.
Schmitz

e

Becker16

(1968

apud

CLAUDINO,

2006)

acrescentam que a definição da cultura Alto-paranaense, é algo
complexo, uma vez que Menghin utilizava o termo tanto para
materiais lascados, polidos e cerâmicos, para os pesquisadores esta
cultura merece um estudo aprofundado, devido a sua idade e às
ligações que parece apresentar com outras culturas.

OS POVOS CERAMISTAS

Os povos ceramistas que ocuparam o Rio Grande do Sul na
pré-história desenvolveram pelo menos, três tipos de tecnologia
cerâmica que foram definidas como tradição Tupiguarani presente
nos vales dos rios com florestas subtropicais e no litoral; a tradição
Taquara, presente no planalto gaúcho e a tradição Vieira, nos
campos.

Tradição Taquara

Ainda de acordo com esse pesquisador, a cerâmica da
Tradição Taquara/Itararé também é ocorrente em sítios litorâneos.
Através de estudos realizados com estes vestígios encontrados no
litoral e no planalto meridional (BECK, 1972; CHMYZ, 1976; NEVES,
1988; SILVA e outros 1993; SCHMITZ; VERARDI, 1996 apud
SCHMITZ et al 2002) foi possível criar o primeiro modelo de
15

São conjuntos de pequenos círculos concêntricos, inscritos dentro de outros de
dimensão superior, e meandros incisos (PROUS, 1992:156).
16
Schmitz e Becker (1968 apud CLAUDINO, 2006) consideram cultura Alto-paranaense
apenas os materiais líticos.
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ocupação territorial dos grupos responsáveis por esses sítios, os
Kaingang (SCHMITZ et al 2002:11).

Apesar de serem cultivadores incipientes, essas
populações dependeriam fortemente de recursos
naturalmente disponíveis, estacionalmente, no
planalto, talvez também no litoral e os levaria a
migrações
anuais,
com
assentamentos
adaptados aos vários ambientes e adequados às
atividades a serem desenvolvidas. O núcleo
central de povoamento e referência parecia ser o
planalto. Datações absolutas e relativas dos
sítios de um e outro ambiente e sua associação
às populações Kaingang complementaram o
modelo utilizado até agora (SCHMITZ et al
2002:12).
Apesar

dos

pesquisadores

citados

terem

demonstrado

semelhanças entre a cultura material e o Kaingang, também há
algumas diferenças que merecem ser descritas.
Dias

(2005:128),

separou

as

informações

obtidas

pela

arqueologia em relação à Tradição Taquara e os Kaingang. Para a
pesquisadora, os

registros

da

Tradição

Taquara

iniciam

nos

primeiros séculos depois de Cristo e se estende até o século XIX.
Para melhor análise dos Kaingang utilizou os dados etnográficos do
século XIX, pois foi durante este período que o engenheiro belga
Alphonse Mabilde descreveu a respeito dos hábitos e costumes dos
Kaingang antes de eles serem aldeados (DIAS, 2005:128).
Dentre

os

dados

obtidos

pelas

fontes

arqueológicas

e

etnográficas, o autor chegou as seguintes características:
a)

Território:

Tanto

sítios

arqueológicos

que

representam a Tradição Taquara como os espaços
ocupacionais atribuídos aos Kaingang possuem a
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mesma divisão geográfica do Planalto Meridional.
Todos os grupos possuem caciques principais e cada
um possui um território bem delimitado que no
interior deste se organizam na forma de subtribos,
formando várias aldeias

cada uma com espaço

próprio e delimitado por um sistema de marcas que
indicava qual subtribo dominava o local determinado.
(BEBER 2005; DIAS 2005; SCHMITZ 2002).
b)

Habitações: As habitações da Tradição Taquara são
basicamente de dois tipos: piso rebaixado (casas
subterrâneas) e as mais duradouras, construídas na
superfície do chão. As habitações dos Kaingang eram
de tamanhos variados diferenciados para atender a
demanda e o contingente de pessoas, além de muitas
destas estruturas possuírem uma função específica.
Quanto às casas subterrâneas inicialmente associadas
à

tradição

Taquara,

datações

radiocarbônicas

demonstram sua constante reocupação (BEBER 2005;
DIAS 2005; SCHMITZ 2002).
c)

Sepultamentos: Os grupos da tradição Taquara e os
Kaingang possuíam formas parecidas de enterrar os
seus mortos. Ambos enterravam em abrigos sob
rocha, em grutas e a céu aberto sendo que as
estruturas circulares (montículos) eram utilizadas
também

para

sepultamento.

As

pesquisas

arqueológicas demonstram que no primeiro caso, os
corpos eram depositados no interior dos abrigos,
diretamente no piso, sem maiores cuidados, as vezes
com uma esteira feita de vegetais ou em outros casos
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o corpo era coberto por uma pequena quantidade de
aterro feito de fibras e vegetais (BEBER 2005; DIAS
2005; SCHMITZ 2002).

d)

Artefatos: É outro marcador atribuído

a essas

populações. Os grupos da tradição Taquara valiam-se
de

seixo

de

basalto

para

confeccionar

seus

instrumentos líticos, outros tipos de rochas também
eram utilizados para a confecção de artefatos como a
calcedônia e o quartzo. Quanto à morfologia podem
ser identificados como: lâminas de machado, mãosde-pilão, mós, talhadores, raspadores, percutores e
polidores. O Kaingang produzia também mão-depilão, percutores, mós entre outros (BEBER 2005;
DIAS 2005; SCHMITZ 2002). Na realidade, esses
artefatos

são

indicadores

de

processamento

de

alimentos vegetais e estão relacionados a diversos
grupos ceramistas, e até não ceramistas, como é o
caso dos sambaquieiros.

e)

Alimentação:

Quanto

à

alimentação,

podemos

observar que os restos faunísticos são mínimos em
função da acidez do solo, mais havia à disposição
uma variedade de plantas e animais que eram
intensamente consumidos (BEBER 2005; DIAS 2005;
SCHMITZ 2002).
Como percebemos as diferenças entre a Tradição Taquara e o
Kaingang, são poucas, mas marcantes (DIAS, 2005:151). Entre elas
temos a forma de construir as habitações que conforme os registros
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arqueológicos eram estruturas escavadas no solo com formato
circular de vários tamanhos e profundidades, com uma cobertura
aérea. Recentemente esse tipo de vestígio arqueológico voltou à
discussão entre os pesquisadores que se dedicam a esta temática.
Já os registros etnográficos descrevem que as habitações seriam
feitas no solo e teriam um formato retangular. Somente Gabriel
Soares de Souza no século XVI, aponta que existiam estruturas
escavadas no colo feitas pelos Kaingang, que neste período eram
chamados de Guaianases (DIAS, 2005:151).
Os tamanhos das aldeias também variavam. As populações
referentes a Tradição Taquara construíam duas casas subterrâneas
a cada ocupação e posteriormente, algumas destas eram reocupada
e novas eram erguidas das que eram abandonadas. O Kaingang
construía quatro ou cinco habitações destinadas a todos os
membros da tribo e com o passar do tempo a morada antiga era
abandonada e outra era construída (DIAS, 2005:151).
Uma outra diferença está na forma de enterrar os mortos. A
tradição Taquara depositava seus mortos em abrigos sob rocha ou
em sepulturas em aterros circulares com evidências de que eram
cremados. O índio Kaingang realiza o sepultamento em aterros,
sendo que não se vale de cremação (DIAS, 2005:151).
De acordo com as pesquisas realizadas no banco de dados do
IPHAN, não há nenhum sítio Taquara mapeado em todo município
de Caxambu do Sul.

Guarani

Lavina

(1999

apud

MELLO,

2006:26)

descreve

sobre

aspectos do modo de vida dos Guarani que viviam em Santa
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Catarina baseando-se nos relatos dos primeiros cronistas europeus
que tiveram contato com o grupo. O mesmo autor afirma que os
Guarani além de estar no litoral catarinense, também ocupavam
faixas do planalto, nas margens do rio Iguaçu e Uruguai.
As aldeias, situadas próximas às lagoas e aos grandes rios
eram formadas de uma a cinco casas, com cada família extensa
vivendo em uma das casas e sem divisões internas. A população
média da aldeia era de duzentos indivíduos. Os locais das aldeias
eram sempre próximos a áreas agricultáveis e a distância com
relação à outra aldeia era de aproximadamente uma légua17
(LAVINA, 1999 apud MELLO, 2006:27).
Segundo Soares (1997 apud MELLO, 2006:27) a cultura
material Guarani correspondia a cordais, cestos e cabaças para
acondicionar e transportar alimentos líquidos ou sólidos, além das
canoas de várias dimensões, usadas tanto no mar quanto nos rios e
lagoas.

Eram

usados

arcos,

flechas

e

pilões

para

preparar

alimentos, adornos plumários, cuias, cabaças e tacapes usados em
rituais antropofágicos (LAVINA, 1999 apud MELLO, 2006:27).
No entanto, sobre o ritual citado acima, Prous (1992:414)
afirma que os dados etno-históricos dos grupos Tupi litorâneos do
século XVI não devem ser aplicados aos portadores da cerâmica
Tupiguarani de qualquer século e região, já que no mesmo século
XVI havia a existência do canibalismo ritual entre os Tupi do litoral
de São Paulo até o Maranhão, mas não existia entre os Carijó
(Guarani) do litoral catarinense.
Dentro da cultura material dos Guarani existem os vasos
cerâmicos, que por resistir a decomposição são encontrados nas

17

Aproximadamente seis quilômetros.
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escavações, assim como objetos de resina, líticos e poucos ossos de
fauna e ossos humanos sepultados em urnas funerárias. Com
relação à classificação dos vasos cerâmicos:

(...) os pesquisadores do PRONAPA passaram a
considerar que houve uma evolução cultural
visível nos estilos decorativos. No período mais
antigo, os vasilhames eram predominantemente
decorados com pintura na porção superior,
conservando a inferior simples: os sítios onde se
verificou a preponderância quantitativa de cacos
simples e pintados sobre a decoração plástica
foram, então, agrupados dentro de uma
‘subtradição Pintada’. A seguir, a decoração
corrugada tornou-se mais popular do que a
pintada, sem que, no entanto, esta desapareça;
trata-se da ‘subtradição Corrugada’(...) (PROUS,
1992:372)
No entanto, nos últimos anos, com datações e pesquisas em
determinadas áreas, fizeram notar que a separação entre as duas
primeiras subtradições não era nítida no sul, e ainda passou-se a
considerar que as subtradições correspondem a aspectos regionais
e não cronológicos (PROUS, 1992:372).
Assim, Prous (1992:412) diz que a subtradição meridional é
caracterizada pela predominância da decoração corrugada, poucas
vezes igualada pela pintada, já que em alguns sítios do litoral
catarinense o percentual da diferença entre as subtradições pintada
e corrugada não ultrapassa 2%.
De modo geral, nos sítios Tupiguarani de Santa Catarina, são
encontrados

outros

tipos

de

acabamento

cerâmico

além

do

corrugado e pintado, como o acanalado, ungulado, inciso, roletado e
escovado. Segundo La Salvia; Brochado (1989 apud Mello, 2006),
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estes acabamentos são definidos como decoração plástica, isto é,
que forma relevos na parte externa do vaso cerâmico, sendo raro a
execução desta decoração na parte interior do vaso; e decoração
pintada, confeccionada através de tintas minerais e vegetais, e
relacionada a alguns motivos.

Tradição Vieira (Construtores de cerritos).

A pelo menos 2.500 anos atrás, um grupo caçador-coletor
aparece perto de banhados que circundam as lagoas em aterros
chamados "cerritos". Os cerritos eram montículos de origem
mineral, terra e restos de alimentação. Tinham a forma circular,
oval ou elíptica, com até 100 metros de diâmetro e 7 metros de
altura. Os seus habitantes viviam da pesca, coleta de crustáceos e
moluscos, caça de aves e animais dos banhados. Quando o europeu
chegou na região, os construtores de cerritos ficaram conhecidos
como Charrua e Minuano.

5.1 Aspectos históricos dos municípios pesquisados:
Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Butiá,
Minas do Leão, Rio Pardo e Pântano Grande - RS.
O Rio Grande do Sul foi incorporado tardiamente ao território
da colônia portuguesa na América quando o Tratado de Madrid
(1750) firmando entre as potências Ibéricas Espanha e Portugal
dava fim

ao

Tratado de

Tordesilhas

(1494). O

Tratado

de

Tordesilhas excluía a região onde hoje é o estado do Rio Grande do
Sul já que cortava o Brasil entre Belém do Pará a Laguna (SC). Ou
seja, território gaúcho era posse espanhola. O Tratado de Madri foi
assinado para por fim as disputas luso-espanholas na América,
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promovendo a troca da Colônia do Sacramento pelas Missões,
consagrando o princípio da Uti-Possidetis (quem tem a posse tem o
domínio) o que motivou a vinda de casais açorianos para o sul do
Brasil. São concedidas sesmarias aos portugueses com o objetivo de
ocupar as terras e formar povoações a partir de 1752 em áreas
altas, próprias para o controle de rios e de defesa do território.
Surgem as vilas de Santo Amaro, Triunfo, Rio Pardo com suas
fortalezas avançadas e Taquari.
Quando

retrocedermos

na

história

dos

municípios

de

abrangência da BR-290 inevitavelmente relatamos a história do Rio
Grande do Sul, pois a origem se dá na fundação e desenvolvimento
destas cidades que estão ligadas direta ou indiretamente aos
principais fatos e acontecimentos históricos do RS como a Guerra
dos Farrapos e a Revolução Federalista. Sendo que as diversas
etnias que se estabeleceram na região no decorrer do tempo como
a açorianos, africanos e germânicos formam farto contexto cultural,
deixando suas marcas principalmente na arquitetura.
O municipalismo no Rio grande do Sul teve inicio em 1809,
quando quatro povoações: Porto Alegre, Rio Grande, Rio Pardo e
Santo Antonio da Patrulha, foram estabelecidas como Vilas da
Capitania de São Pedro. Sendo que os municípios em estudo
(Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São Jerônimo, Butiá, Minas do
Leão e Pântano Grande) faziam parte do território que então era de
abrangência de Rio Pardo. A medida que a população aumentava e
prosperava as localidades se desmembravam.

Município de Pantano Grande
Quando da posse da Fazenda do Espinilho, nas proximidades
da sede do município de Pantano Grande em 1917 pelo senhor José
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Saldanha Ferreira, já havia alguns moradores, porém, sabe-se
que em 1934, construiu-se a segunda casa de comércio de secos e
molhados de propriedade do senhor Pedro Nunes de Oliveira,
onde instalou-se o primeiro telefone, a primeira Rodoviária e
oferecia pousada aos viajantes e troupeiros que por ali passavam.
Em 1936, foram construídos os primeiros açudes, iniciandose extensas lavouras de arroz e, consequentemente, a construção
de Engenho de Arroz, que impulsionou a economia da região. Esta
atividade crescia e era fonte geradora de muitos empregos, pois,
era praticamente tudo feito de forma manual. Como a atividade
arrozeira durava aproximadamente de 04 a 05 meses a ocasião em
que era dispensado o pessoal da estiva, de corte e de parte
industrial, havia a necessidade de se explorar outros ramos como a
exploração

mineral

do

Corretivo

de

calcáreo

e

caulim,

abundantes no susolo de Pantano Grande. A partir de 1954 o
comércio em si, começou a expandir-se, com a vinda de postos de
combustíveis e lubrificantes e oficina mecânica.
Na década de 50 com a construção da BR 290 aconteceu o
"milagre pantanense", tudo prosperava: foram criadas, embora
precariamente, escolas, igreja e sistema de água encanada. Pessoas
começaram a migrar para essa região. Em virtude disso, o
fazendeiro José Saldanha Ferreira, senhor de grandes propriedades,
contratou um engenheiro para organizar um loteamento de uma
parte de suas terras e vender terrenos a preços acessíveis e com
ótimas condições de pagamento. O referido loteamento forma hoje
a Cidade de Pantano Grande.
Esse município pertencia a Rio Pardo, de onde se emancipou
em 15 de dezembro de 1987, quando foi sancionada a lei nº 8488,
dando-lhe a categoria de município. O seu nome é oriundo do fato
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de possuir um subsolo formado por uma malha de tabatinga, que é
uma espécie de barro lodoso, que dificultava o trafego de veículos
de Rio Pardo até aquela localidade. Por isso, ficou conhecido como
Pântano Grande, transformado de proparoxítona em paroxítona,
devido a pronuncia de seus habitantes.
Assim, a emancipação lhe conferiu um território de 962 km2,
localizado na Depressão Central e pertence ao Vale de Rio Pardo,
com uma altitude de 86 metros acima do nível do mar. Limita-se
com

os

municípios

de

Rio

Pardo,

Butiá,

Dom

Feliciano

e

Encruzilhada do Sul. Segundo a Classificação de KÖEPPEN, o clima
desta

região

é

"CFA"

ou

seja,

clima

sub-tropical

úmido,

caracterizado por uma temperatura média anual de 19,2º C,
precipitação média anual de 1594mm, com chuvas de ate 159mm
em 24 horas, com possibilidades de geadas de abril a outubro, e
com possibilidade de estiagem de novembro a março. A vegetação
original

predominante

na

região

é

a

formação

campestre

denominada campos limpos. São campos com uma cobertura
vegetal de aproximadamente 60%, predominando espécies como a
grama forquilha, a grama tapete, barba de bode, capim caninha e o
pega-pega nas regiões mais úmidas. Aparecem também "Matas
Galerias" ao longo dos cursos d'água. Existem ainda algumas
árvores nativas, como angico, pitangueira, cedro. Aparecem duas
formas de relevo, planícies onduladas, e planaltos com alguns
cerros bem destacados como Cerro do Azambuja e Cerro do
Coronel. A hidrografia do município é deficitária, pois não possuí
nenhum rio só Arroios e açudes. O Município é abastecido de água
pelo Açude Guabijú, que também é usado para a irrigação de
lavouras, os arroios são: Capivarita, D. Marcos, Franscisquinho,
Tabatingai. E são usados na irrigação de lavouras de arroz. Pantano
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Grante tem uma população de aproximadamente 12.000 habitantes
distribuída entre 43% na zona Urbana e 57% na zona rural, Sua
constituição étnica é composta basicamente descendentes de
italianos, alemães, portugueses, poloneses, espanhóis e negros.
Buscamos investigar a existência de pontos turísticos e/ou
marcos históricos, e não obtivemos êxito. Através da prefeitura,
verificamos que ocorrem festas para tarir visitantes e movimentar a
economia local, como a EXPOCAL na semana do município (FEIRA
DE

PRODUTOS

ARTESANAIS

COMERCIAIS

E

INDUSTRIAIS),

mostrando seu potencial com uma linha de shows de grupos
artisticos da região. O Centro de Remates de Pantano Grande
também é um atrativo a parte, com a comercialização de muitas
centenas de cabeças de gado mensalmente.
Ou

elemento importante na difusão do

município

é a

FUNDAÇÃO GAIA, que tem atraído grande número de visitantes,
principalmente grupos de estudantes onde é mostrado, numa área
de aproximadamente 30 hectares, sem uso de agrotóxicos. O
objetivo principal dessa Fundação cujo Presidente fundador foi o
Engenheiro

Agrônomo

José

Lutzemberger,

internacionalmente

conhecido por sua luta para proteger a ecologia, é a agricultura
regenerativa e ecológica e a educação ambiental. Neste local são
ministrados cursos a técnicos, agricultores e estudantes. Entre
outras coisas, a cultura do município destaca-se também pelo
regionalismo com CTGS, e PIQUETES que cultuam a tradição
Gaúcha Participando de Rodeios Intermunicipais e Internacionais,
inclusive conquistando títulos importantes como foi o caso do P.T.G.
Tio Maneco, da localidade de Aroeiras que obteve importantes
vitórias para o município.
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Buscamos informações sobre a cultura indígena e sua relação
com a população local e não verificamos nada que se relacionasse
aos sítios

arqueológicos. As pessoas que

entrevistamos não

conheciam nada sobre os primeiros habitantes da região e muito
menos sobre a pré-história do Rio Grande do Sul.

Município de Rio Pardo
Rio Pardo é conhecida por suas ruas estreitas e históricas e
suas construções antigas, teve sua origem no Tratado de Madrid,
assinado em 1750. Para demarcar as fronteiras, o Gal. Gomes
Freire de Andrade mandou construir o forte Jesus Maria José, numa
colina à margem esquerda do rio Jacuí. Ali estabeleceu-se o
regimento dos Dragões que ficaria famoso por resistir bravamente a
todas as investidas por parte dos índios e espanhóis, não permitindo
que a fortaleza fosse tomada. Estes feitos deram a cidade o título
de

Tranqueira

Invicta.

Mais

tarde,

os

açorianos

ali

se

estabeleceram, deixando um forte legado nos costumes e tradições.
Quando terminaram os conflitos, a Capitania do Rio Grande de
São Pedro já estava formada e se tornou necessário estabelecer
uma divisão administrativa. Foram então criadas, a 7 de outubro de
1809, as quatros primeiras vilas gaúchas: Rio Grande, Porto Alegre,
Santo Antônio da Patrulha e Rio Pardo.
O município foi instalado oficialmente em 20 de maio de 1811,
com a posse da primeira Câmara de Vereadores. Desta grande
extensão de terra, mais de 300 municípios já se desmembraram e
muitos fatos históricos ocorreram.
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Limita-se com a cidade de Santa Cruz do Sul, Pantano
Grande, Cachoeira do Sul, Encruzilhada do Sul, Passo do Sobrado,
Minas do Leão, Candelária, Vera Cruz e Vale Verde. Seu acesso sed
á pela BR 471 e RS 403, distando 137 Km da Capital.
Os principais monumentos históricos do município são:
a) Capela Senhor dos Passos;
b) Capela de São Francisco de Assis: Construída pelos idos
de 1800);
c) Igreja de São Nicolau: Construída num lugar que
constituía um arranchamento de índios; possui interessante
estatutária de feições indígenas;
d) Igreja N.

Sra.

do Rosário:

Inaugurada em

1801,

demonstra todo o fervor religiosos e a necessidade de
adoração do povo da época. O prédio atinge 16m de altura
e 7 altares, a igreja conserva as sacadas em que os nobres
se colocavam durante a missa para não se misturar com o
povo.
e) Casario: Que pertenceu à família do ilustre riopardense
Raul Silveira, autor do Hino de Rio Pardo.
f) Fazenda Abellina: Fundada em 1853 pelo colono alemão
Frederico Augusto Hanenann, conhecido como pai da
apicultura racional no Brasil.
g) Forte Jesus Maria José: Fortaleza onde nasceu a história
de Rio Pardo e grande parte do Rio Grande do Sul aqui os
bravos Dragões de Rio Pardo, resistiram a todas as
invasões

e

dela

lançaram

e

fixaram

as

fronteiras

meridionais da pátria. Localiza-se no bairro Fortaleza.
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h) Antiga Escola Militar: Prédio construído pela Irmandade
dos Passos que passou a Casa de Caridade. A pedra
fundamental foi lançada em 1848. Porém, sem condições
de ser aparelhada a Casa foi cedida para o Exército, que
primeiramente, foi usado como quartel, e depois abrigou a
Escola Militar, que funcionou até 1911. Entre os inúmeros
alunos que ali estudaram, destacaram-se Getúlio Vargas,
Eurico Gaspar Dutra e Mascarenhas de Morais.
i) Solar do Almirante Alexandrino Alencar: Sobrado com
linhas
Alencar

arquitetônicas
antepassado

coloniais,
do

pertencente

ex-presidente

a

família

Humberto

de

Alencar Castelo Branco.
j) Solar Panatieri: O solar foi hospedeiro do Imperador
D.Pedro II, quando de sua segunda visita à Rio Pardo, em
1865 Está localizado na R. Andrade Neves com a Rua da
Ladeira, atualmente funciona o Espaço Cultural Panatiere.
k) Prédio da Antiga Prefeitura: Prédio construído no século
XIX, antigo Hotel Brasil. A partir de 1904 foi adaptado para
abrigar a Prefeitura Municipal e hoje funciona a Secretaria
Municipal de Turismo.
l) Centro da cidade: Prédios históricos e vistas panorâmicas
m) Museu de Arte Sacra: Peças sacras, artesanato indígena,
vestidos de noiva, paramentos, objetos religiosos.
n) Museu Histórico Municipal Barão de Santo Ângelo:
História do município, primeiro mobiliário da Câmara dos
Vereadores,

poncho

de

David

Canabarro,

revolução

farroupilha, fotografias e documentação.
o) Museu Zoológico Municipal: Animais taxidermizados,
flora e pinturas.
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p) Praia do Porto das Mesas: Localizada a 11,5 Km da
sede.
q) Balneário Santa Vitória: Balneário com infra-estrutura, é
um atrativo natural, proporcionando lazer e recreação aos
seus visitantes.
r) Praia dos Ingazeiros: Formada pelo encontro dos rios
Pardo e Jacuí. Local é dotado de excelente infra-estrutura,
camping e barcos de passeio, onde acontece a Festa do
Peixe.
s) Fazenda Abellina: Importante estabelecimento apícola,
criado em 1868. Hoje este importante sítio, recuperado de
suas ruínas, transformou-se em um aprazível local de
turismo,

histórico,

ecológico

e

rural.

Na

fazenda,

é

produzida artesanalmente a cachaça Abellina. Localiza-se a
7 km da sede em direção a Cachoeira do Sul.
t) Ponte do Rio Pardo: Construída em 1825 por prisioneiros
argentinos.
u) Ponte do Couto: Construída em 1848, possui dois arcos
romanos. Localizado em belo sítio, próximo a Ramiz
Galvão.
v) Rua da Ladeira: Construída por mão-de-obra escrava em
1813 com pedras grandes e irregulares, os seixos rolados,
encontrados nos rios, conserva ainda hoje seu estilo
original, seguindo o modelo da Via Àpia de Roma, com
escoamento central.
w) Casa do Turista: A casa do turista tem mais de 200 anos
de história; foi mandada construir por coronel vindo do
nordeste, para atuar na antiga Escola Militar; constitui uma
das casas abertas mais ilustrativas da história da cidade;
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foi reformada por iniciativa e conta de família riopardense,
e ali funciona um restaurante, ao mesmo tempo que expõe
quadros de artistas; todas as dependências da casa
localizada na Rua da Ladeira (que oficialmente se chama
Rua Júlio de Castilhos), número 257, têm histórias para
contar; são ilustrativos o telhado com eira e beira, o pátio
interno, as janelas de madeira, as portas, divisórias
internas,

o

teto;

seguindo

a

tradição

das

casas

portuguesas, localiza-se junto à calçada, e de suas janelas
as pessoas (e as moçoilas) podiam observar a rua e falar,
com amigos (e admiradores), e, quem sabe, ouvir uma
serenata em noite de lua cheia).
x) Estação Ferroviária: A E. F. Porto Alegre-Uruguaiana foi
aberta como empresa federal em 1883, ligando Santo
Amaro (Amarópolis) a Cachoeira (Cachoeira do Sul). Para
se ir de Santo Amaro a Porto Alegre utilizava-se a
navegação fluvial no rio Jacuí. Em 1898 foi encampada pela
Cie. Auxilaire, empresa belga, e em 1905 passou a ser a
linha-tronco da VFRGS, ainda administrada pelos belgas.
Em 1907, os trilhos atingiram finalmente Uruguaiana, na
fronteira com a Argentina. Somente em 1911, a construção
da linha Santo Amaro-Barreto-Montenegro possibilitou a
ligação da longa linha com a Capital, utilizando-se parte da
antiga linha Porto Alegre-Novo Hamburgo. Em 1920, a
linha

tornou-se

estatal

novamente.

Em

1957

foi

encampada pela RFFSA. Durante os seus anos de operação
foram

construídas

algumas

variantes,

para

encurtar

tempos e distâncias, eliminando algumas estações de sua
linha original. Em 1938, a variante Diretor-Pestana-Barreto
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diminuiu a linha em 50 km. Em 2 de fevereiro de 1996,
deixaram de rodar os trens de passageiros pela linha, que,
hoje transporta os trens cargueiros da concessionária ALL
desde

esse

mesmo

ano.

A estação de Rio Pardo foi inaugurada em 1883 pela E. F.
Porto Alegre-Uruguaiana. A cidade já existia, e era uma
das mais antigas do Rio Grande do Sul, tendo o município
sido instalado em 1809. Na época da construção do
primeiro trecho, até Cachoeira do Sul, discutia-se se a
estação do Rio Pardo deveria ser o ponto inicial da ferrovia,
visto que, no início, ela não partiria de Porto Alegre: a
capital da Provincia era alcançada pela navegação fluvial
pelo rio Jacuí. Rio Pardo ficava às margens desse rio, mas
Santo Amaro (hoje Amarópolis) também e era mais
próxima da capital: ficou sendo esta última a estação
inicial. Na estação de Rio Pardo havia um restaurante.
Atualmente

a

estação

está

abandonada,

desde

que

cessaram os trens de passageiros, em 02/02/1996; porém,
foi anunciado que em maio de 2005 o prédio será entregue
restaurado pela Prefeitura, que o transformará em Centro
Cultural e sede do Patrimônio Histórico do município.
Município de Minas do Leão
Localizado a 83 km da capital, Porto Alegre, o município de
Minas do Leão, limita-se com Butiá, Rio Pardo e São Jerônimo,
encontra-se na região carbonífera do Estado, e tem nesse mineral o
principal elemento de sua formação o desenvolvimento.
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Há relatos de que, já no final do século XVIII, um soldado
teria notado a presença de carvão mineral na região, fato
comprovado posteriormente pelo mineiro inglês James Johnson.
Conta a história que, em tempos idos, havia na região, extensas
Fazendas. Mais recentemente, e então já pertencendo ao município
de São Jerônimo, criado em 31 de Março de 1938, a área passou a
ser alvo de sondagens geológicas pela indústria cimenteira e
carbonífera. Confirmada a reserva de carvão, deu-se início a sua
extração, progressivamente ampliada. Uma das minas se localizava
na citada Fazenda do Leão, sendo denominada Mina do Leão.
A necessidade de mão-de-obra provocou a vinda de inúmeras
famílias, originado a formação de uma pequena vila,chamada Minas
do Leão. Mais adiante, com a emancipação política de Butiá,
ocorrida em 09 de Outubro de 1963, Minas do Leão se tornou
Distrito desse, com crescente aumento populacional, incremento do
comércio e diversificação da economia, onde se destaca uma
pujante agropecuária. Dispondo de uma razoável estrutura urbana,
Minas

do

Leão

passou

a

buscar

sua

autonomia

político-

administrativa, a fim de ter meios para fazer frente as suas
crescentes necessidades sociais, o que acaba de se concretizar.
Município de Butiá
Emancipado de São Jerônimo em 1963, com uma área total
de 745,8 km2, esse município teve sua origem com o advento da
mineração em toda a região. De acordo com a população local, a
Mina do Butiá foi descoberta no ano de 1795 por um desconhecido
soldado português. O nome Butiá teve sua origem num solitário pé
de butiá, próximo a fazenda de Luiza Severina de Souza (1834) que
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pertenceu posteriormente, à Manoel Machado de Lima. Esta planta
emprestou seu nome para o local da fazenda e mais tarde, no Cerro
Clemente, onde aflorou o minério de carvão, o nome serviu de
referência a esta baixada, atual município de Butiá.
Município de São Jerônimo

Localizada entre os municípios de Morrinhos, Quitéria e
Gramal, com uma área de 937 km2. São Jerônimo é uma cidade
cujas atividades pecuária e mineradora foram o berço da sua
riqueza.
Às margens do Rio Jacuí surgiram as charqueadas, que
processavam a carne dos gados abatidos nos campos do município.
Aliada a prosperidade das estâncias, a exploração das jazidas de
carvão mineral contribuiu para o desenvolvimento da cidade.
Originária de Triunfo, São Jerônimo foi elevada à categoria de
município em 30 de setembro de 1861. Nesta data comemora-se o
aniversário do município e, também, o dia de São Jerônimo, santo
conhecido como tradutor da Bíblia do Grego e Hebraico para o
Latim. Porém, a emancipação definitiva de São Jerônimo aconteceu
em 02 de março de 1938, após atingir um grande desenvolvimento
econômico.
A população de São Jerônimo é predominantemente de
origem luso-brasileira, o que pode ser visto ainda hoje no centro da
cidade e nos casarios de estilo açoriano-colonial, um verdadeiro
patrimônio histórico da cidade.
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Município de Arroio dos Ratos

A história de Arroio dos Ratos está ligada à exploração do
carvão. A partir da descoberta do mineral em 1853, a cidade iniciou
um importante ciclo econômico, permanecendo durante décadas, o
principal pólo da indústria carbonífera brasileira.
Quando

da

desativação

das

minas,

buscou-se

outras

alternativas de crescimento, atingindo o setor agropecuário, o
comércio e a indústria.
Com uma área total de 425,9 Km² e uma população de pouco
mais de 14.000 habitantes, o município estruturou seu distrito
industrial de 70 hectares, para receber empresas das mais diversas
áreas.
A economia da cidade se baseia principalmente na agricultura,
especialmente na produção de madeira e melancia, ostentando o
título de “Capital Nacional da Melancia”. A tradição é tão grande que
se realiza anualmente a festa da fruta com shows e atrações que
movimentam a cidade e região.
O nome curioso do município está ligado ao arroio que banha
a cidade de um extremo a outro. Ao longo deste, pode ter havido
grande quantidade de uma espécie de roedores, originando o nome
do arroio e da cidade.
Na área de cultura e lazer, Arroio dos Ratos possui um
balneário municipal com extensa área para camping e, o Museu
Estadual do Carvão que além de área verde para feiras e eventos,
abriga a história da indústria carbonífera nacional.
Arroio dos Ratos localiza-se a apenas 55 Km da capital
gaúcha, leste do Rio Grande do Sul, fazendo parte da Região
Metropolitana de Porto Alegre, caminho do Mercosul.
84

RELATÓRIO FINAL
PROSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO
PRÉ-HISTÓRICO E HISTÓRICO NA ÁREA DE
DUPLICAÇÃO DA BR 290 – MUNICÍPIOS DE
ELDORADO DO SUL,ARROIO DOS RATOS, SÀO
JERÔNIMO, BUTIÁ, MINAS DO LEÃO, RIO PARDO E
PANTANO GRANDE - RS

Em 2005 a cidade completou 40 anos de emancipação política
e vem colaborando no crescimento social, econômico e cultural do
estado e do país.
Limita-se com os municípios de Charqueadas e São Jerônimo
Barão do Triunfo,

São Jerônimo, Mariana Pimentel e Eldorado do

Sul. Podemos citar como principal atrativo histórico da cidade o
Museu

Estadual

história

da

do

mineração,

Carvão,

e

possui

que

acervo

de

trata

da

ferramentas,

documentos, fotos, materiais, livros e obras de arte. O conjunto de
prédios e a usina contam a história da 1ª Usina Termelétrica do
Brasil

e

dos

poços

de

mineração

da

região

carbonífera.

Possui exposição permanente, exposições temporárias, oficinas,
coral,

seminários,

encontros,

palestras,

eventos

culturais,

esportivos, visitação de escolas.
Município de Eldorado do Sul
Eldorado é uma palavra de origem espanhola que faz
referência a um país imaginário que supostamente existiu na
América Meridional. Conta a lenda que a Terra do Ouro seria um
lugar pródigo em delícias e riquezas, inspirando, portanto, grandes
esperanças em sua população.
O município de Eldorado nasceu na metade do século XVIII. O
território onde está situado foi inicialmente ocupado por estancieiros
açorianos pertencentes ao grupo pioneiro de Jerônimo de Ornellas.
A partir da década de 1930 o local passou a servir de balneário
turístico ao povo de Porto Alegre.
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Na época Esteio pertencia à cidade de Guaíba, sendo
composto pelos bairros Medianeira, Sans Soucy, Itaí e Cidade
Verde. Em 1985 começaram os movimentos de emancipação da
cidade, tendo em vista um trabalho de desenvolvimento urbano
para esses bairros, que até então viviam em condições consideradas
precárias.
Hoje a cidade apresenta uma grande infra-estrutura de
segurança

pública,

saúde,

educação

e

compreende

um

conglomerado empresarial que afere ao município francas condições
de desenvolvimento.
Os

elementos

do

patrimônio

histórico

da

cidade

que

conseguimos identificar foram:
a) Capela da Escola Américo Braga: Capela localizada no
pátio da Escola Américo Braga, no Bairro Sans Souci. Está
sendo feito um levantamento histórico para disponibilizar
dados mais precisos sobre sua criação.
b) Antiga

Fábrica

de

Celulose:

Unidade

desativada

da

Industria de Papel Pedras Brancas, localizada no bairro Bom
Retiro.
c) Capela de São Pedro: Capela contruída em 1893, localizada
no distrito de Eldorado, dentro da Estação Experimental
Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(EEA-UFRGS).
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Foto 43 – Edificação da prefeitura de
Pantano Grande. Prédio de um antigo
engenho de arroz, construído na
década de 1930

Foto 44 – Ponte antiga que ligava
Pântano Grande a Rio Pardo.
Construída no final do século XIX

Foto 45 – Ponte antiga que ligava
Pântano Grande a Rio Pardo.
Construída no final do século XIX. Na
foto o Sr. Olívio, barbeiro da cidade que
reúne informações históricas do
município

87

RELATÓRIO FINAL
PROSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO
PRÉ-HISTÓRICO E HISTÓRICO NA ÁREA DE
DUPLICAÇÃO DA BR 290 – MUNICÍPIOS DE
ELDORADO DO SUL,ARROIO DOS RATOS, SÀO
JERÔNIMO, BUTIÁ, MINAS DO LEÃO, RIO PARDO E
PANTANO GRANDE - RS

Foto 46 – Igreja matriz da cidade de
Pântano Grande

Foto 47 – Casa de madeira, típica de
colonizadores do sul. Pântano Grande

Foto 48 – Casa de madeira, típica de
colonizadores do sul. Pântano Grande
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Foto 49 – Casa com característica
enxaimel na cidade de Arroio dos
Ratos

Foto 50 – Museu do Carvão. Cidade de
Arroio dos Ratos

Foto 51 – Edificação associada ao
Museu do carvão. Arroio dos Ratos
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Foto 52 – Prédio Pedro II, Rio Pardo.
Fonte: www.terragaucha.com.br

Foto 53 – Prédio Histórico em Rio
Pardo. Fonte:
www.terragaucha.com.br

Foto 54 – Rua da Ladeira, município de
Rio Pardo. Indicado pela seta, a casa
do Turista. Fonte:
www.terragaucha.com.br
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Foto 55 – Igreja matriz de Rio Pardo.
Fonte: www.terragaucha.com.br

Foto 56 – Fortaleza Jesus Maria José,
Rio Pardo. Fonte:
www.terragaucha.com.br
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6. Instituição responsável pela guarda do material.

A instituição responsável pela guarda do material é a
Universidade de Santa Cruz - UNISC campus de Santa Cruz, no
CEPA.

No

entanto,

não

foi

encontrado

nenhum

material

arqueológico na região da pesquisa.

7. Proposta do potencial científico, cultural e educacional.

O trabalho de levantamento arqueológico na área em questão
atende as necessidades científicas exigidas pela Portaria 07/88,
possibilitando a aplicação e avaliação de técnicas de prospecção e
levantamento, bem como, a observação da área, a partir de seus
aspectos

ambientais

necessidade

de

e

sociais,

preservação

e

além

de

despertar

conservação

do

para

a

patrimônio

arqueológico local em acadêmicos e comunidade regional. Para isso
propomos os seguintes procedimentos que envolvem a valorização
do patrimônio cultural regional:
a) Curso de qualificação para os professores da região no
primeiro

semestre

de

2009,

a

fim

de

gerar

agentes

multiplicadores na questão do patrimônio arqueológico local.

7.1 Plantas, fotos da área em estudo, ficha de sítio e
entrevistas com moradores nos municípios afetados pela
obra.

Apêndices 1 a 3 – entrevistas, ficha de sondagens e mapas.
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7.2 Indicação dos meios de divulgação dos resultados.

Os resultados da pesquisa serão divulgados nos seguintes
níveis:
a) Científico: elaboração de relatório de pesquisa;
b) Senso

Comum:

visando

atingir

ao

grande

público,

divulgaremos o levantamento na imprensa local a fim de
sensibilizar moradores e investidores da importância de se
realizar pesquisa e diagnosticar o patrimônio arqueológico da
região.

8. Considerações Finais
A área de implantação do empreendimento, que compreende
os municípios de Eldorado do Sul, Arroio dos Ratos, São Jerônimo,
Butiá, Minas do Leão, Rio Pardo e Pântano Grande, não apresenta
ocorrência de sítios arqueológicos, tanto na ADA quanto na AID.
As atividades humanas produzidas no passado deixaram
marcas por toda parte. Algumas foram deliberadamente construídas
para durarem e serem admiradas, como as grandes pirâmides do
Egito e da América Central. Outras são vestígios das atividades
rotineiras que deixaram marcas, mas foram produzidas sem o
objetivo de impressionar o observador.
Porém, a maioria dos vestígios arqueológicos que compõem
os espaços transformados pelo homem, é modesta, uma vez que
reproduzem as atividades diárias dos homens, como restos de
alimentos, fragmentos de cerâmica, artefatos líticos, estruturas
habitacionais, cerimoniais e fogueiras.
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Essas
relacionadas

evidências,
às

devidamente

estruturas,

são

contextualizadas

conhecidas

como

e

sítios

arqueológicos e estão distribuídos em um espaço ocupado e
ordenado pelos grupos humanos do passado. Sua distribuição está
diretamente vinculada ao comportamento dessas populações, aos
processos naturais e à sua ação no ambiente. De um modo geral, o
comportamento dos grupos do passado produz um padrão na
cultura material e na paisagem que eles ocupam.
Os grupos que ocuparam durante anos uma área produziram
um padrão comportamental, cuja base está na definição de cultura
como

sendo

modos

comportamentais

apreendidos

e

sua

manifestação material, socialmente transmitido de uma geração
para outra e de uma sociedade ou indivíduo para outro (CLARKE,
1977:87). Assim, encontramos repetição deste padrão em partes
diferentes de um mesmo sistema.
As poucas pesquisas arqueológicas desenvolvidas até o
momento nos municípios de influência da duplicação da BR 386
apontaram para um padrão de ocupação que envolve aspectos da
cultura

material

da

Tradição

Umbu

e

a

grupos

ceramistas

associados aos Guarani. Os dados arqueológicos, apesar de
escassos, nos fornecem subsídios para a formulação de um primeiro
panorama a respeito da dinâmica cultural da região no período précolonial.
Percebemos que os vestígios arqueológicos estão sendo cada
vez mais ameaçados, seja por ações como vandalismo ou por
atividades econômicas. Dar visibilidade aos grupos indígenas que
habitaram a região antes da chegada dos europeus, tem se tornado
tarefa difícil. Um elemento que consideramos nesse processo de
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destruição é a desinformação. Poucas pessoas reconhecem um sítio
arqueológico, quiçá sabe a sua importância e relevância histórica.
Pensamos que somente com um forte investimento em
pesquisas acadêmicas de longa duração e com grande visibilidade,
poderão

diminuir

esse

vazio

de

informações.

Além

disso,

acreditamos que a arqueologia contratada por empresas, cujos
profissionais tenham real comprometimento com o patrimônio,
também podem contribuir para esse dado. Recorrer aos contratos
para viabilizar levantamentos consistentes que possam agregar
conhecimento é uma boa saída para driblar a falta de fomento
público em pesquisas.
Por isso, é necessário realizar o mapeamento de novos sítios,
avaliar o seu grau de conservação atual, em sítios mapeados no
passado, organizar informações que antes não eram acessíveis,
como coordenadas UTM e dados ambientais, dentre outros.
A

metodologia

comunidade

de

arqueológica

transects,

comumente

brasileira,

assim

utilizada

como

pela

qualquer

metodologia, não nos dá segurança total quanto à visibilidade de
vestígios arqueológicos. Espaços de grande mobilidade morfológica
podem apresentar em algum momento, elementos culturais e/ou
naturais que não estavam visíveis no momento da pesquisa. Um
fator considerado no momento da pesquisa foi a perfuração de
sondagens de 20 x 20 cm de diâmetro nas áreas com alta
probabilidade de sítio. Nenhum material foi evidenciado com as
tradagens, no entanto, o caminhamento foi eficiente, e a partir dos
vestígios encontrados em superfície, abríamos um Poço teste na
área a fim de evidenciar estruturas, o que não aconteceu,
possivelmente em virtude do alto grau de degradação dos sítios
mapeados.
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Assim, por não ter sido encontrado sítios arqueológicos
na

área

diretamente

afetada

pelo

empreendimento,

consideramos que a área de duplicação da BR 290/RS poderá ser
liberada.
Sugerimos,

como

medida

preventiva,

o

monitoramento

arqueológico, que deverá ocorrer concomitantemente às atividades
de abertura de estradas, retirada da vegetação ou qualquer
atividade

que

implique

na

remoção

de

solo

(mesmo

que

superficialmente) e ainda, o desenvolvimento de atividades de
Educação Patrimonial nas escolas dos municípios afetados pela
obra uma vez que nossas ações educativas têm demonstrado que o
patrimônio arqueológico não é preservado por não ser conhecido
pela comunidade local. Assim, acreditamos que somente ações
educativas efetivas poderão ser colocadas em prática.
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APÊNDICE 1
Mapa de localização do empreendimento
Fonte: IBGE
Tratamento dos dados: Raul Viana Novasco
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APÊNDICE 2
Fichas de sondagens realizadas na área do empreendimento.
Coordenadas UTM no quadrante 22J e Datum SAD 69.
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MARGEM DIREITA – SENTIDO ELDORADO DO SUL-PANTANO
GRANDE
ELDORADO DO SUL
De 00 até 70 cm:
P. T: 1 UTM: 22J 0446560/ 6673920
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira .... ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 134
P. T: 2 UTM: 22J 0445680/ 6673715
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira .... ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 135. Após os 20 cm, o solo ficou avermelhado.

P. T: 3 UTM: 22J 0444090/ 6673415
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs
Observações:. Km 136.
P. T: 4 UTM: 22J 0443120/ 6672810
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
Alaranjado
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( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 137. Solo Homogêneo.
P. T: 5 UTM: 22J 0438120/ 6670520
De até cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro (X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 143. Perfil.

ARROIO DOS RATOS
P. T: 1 UTM: 22J 0432580/ 6669340 De 00 até 70 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 149.
P. T: 2 UTM:22J 0432575/ 6669350
De 00 até 90 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( X ) Fina ( ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( X ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 149.

P. T: 3 UTM:22J 0431285/6669355
De 00 até 65 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
Calcáreo

) Humoso (
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( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs
Observações:. Km 150.
P. T: 4 UTM:22J 0431950/ 6669365
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( X ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 150.

P. T: 5 UTM: 22J 0423630/ 6669205
De 00 até 80 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 158.

P. T: 6 UTM: 22J 0422260/ 6668905 De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 159.

P. T: 7 UTM:22J

0421830/ 6668790

De 00 até 70 cm:
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SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 160.

BUTIÁ
De 00 até 60 cm:
P. T: 1 UTM:22J 0422360/ 6668930
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 159.

De 00 até 60 cm:
P. T: 2 UTM: 22J 0421010/ 6668610
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 160.

P. T: 3 UTM:22J 0420510/ 6668560
De 00 até 65 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
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Presença de Fragmentos: (
Observações:. Km 161.

) Sim

( X ) Não

Obs:

P. T: 4 UTM:22J0418685/ 6668160
De 00 até 100 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( ) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 162.

P. T: 5 UTM: 22J 0418425/ 6668070
De 00 até 100 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 162.

P. T: 6 UTM: 22J 0417695/ 6667795
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 164.

P. T: 7 UTM: 22J 0417620/ 6667765
De 00 até 80 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
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compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km. 165. Após 30 cm o sedimento ficou levemente mais claro.

P. T: 8 UTM:22J 0415610/ 6667385
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Basalto.
Observações:. Km 166.

P. T: 9 UTM:22J 0414160/ 6667265
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 167.

De 00 até 70 cm:
P. T: 10 UTM:22J 0413590/ 6667220
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 168.

P. T: 11 UTM:22J 0412980/ 6667175
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
Alaranjado
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( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Não arqueológicos
Observações: Km 169. Solo homogêneo.

) Muito

P. T: 12 UTM: 22J 0412305/ 6667120
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs: Presença de raízes.
Observações:. Km 170.

De 00 até 60 cm:
P. T: 13 UTM: 22J 0411150/ 6667030
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 171.

P. T: 14 UTM: 22J 0410710/ 6666995
De 00 até 90 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 172.

P. T: 15 UTM:22J 0409510/ 6666880
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
Calcáreo

) Humoso (
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( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 173. Solo homogêneo.

P. T: 16 UTM: 22J 0408700/ 6666805
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Raízes.
Observações:. Km 174.

P. T: 17 UTM:22J 0406445/ 6666407
De 00 até 80 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 175.

P. T: 18 UTM:22J 0405105/ 6666150
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 177.
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MINAS DO LEÃO
De 00 até 50 cm:
P. T: 1 UTM:22J 0402445/ 6665615
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 179.
De 00 até 50 cm:
P. T: 2 UTM:22J 0401970/ 6665475
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( ) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 180. Laje de basalto aos 50 cm.

P. T: 3 UTM:22J 0398810/ 6664780
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Basalto.
Observações:. Km 183.

P. T: 4 UTM:22J 0397835/ 6664560
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado ( ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
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Observações:. Km 184.

De 00 até 70 cm:
P. T: 5 UTM:22J 0396780/ 6664245
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 185.

De 00 até 90 cm:
P. T: 6 UTM:22J 0396025/ 6664020
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 186. Aos 60 torna-se mais alaranjado.

P. T: 7 UTM:22J 0394570/ 6663770
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Rochas e raízes.
Observações:. Km 188.

P. T: 8 UTM:22J 0392435/ 6663495
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
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COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 189.

( X ) Compactado

(

) Muito

P. T: 9 UTM:22J 0392505/ 6663510
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 190.

De 00 até 60 cm:
P. T: 10 UTM:22J 0390680/ 6663045
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( X ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 191.

RIO PARDO
P. T: 11 UTM:22J 0395935/ 6664005
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 187.

P. T: 12 UTM:22J 0389465/ 6662775
De 00 até 80 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
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COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Plástico, vidro.
Observações:. Km 193.

P. T: 13 UTM:22J 0388560/ 6662580
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 194

P. T: 14 UTM:22J 0387395/ 6662330
De 00 até 75 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( X ) Fina ( ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs: Não arqueológicos.
Observações:. Km 195.

P. T: 15 UTM:22J 0386910/ 6662230
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 196.
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De 00 até 50 cm:
P. T: 16 UTM:22J 0385485/ 6662030
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Basalto.
Observações:. Km 197.

De 00 até 70 cm:
P. T: 17 UTM:22J 0384620/ 6663810
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza ( )
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Basalto.
Observações:. Km 198.

De 00 até 50 cm:
P. T: 18 UTM:22J 0383495/ 6662570
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 199.

P. T: 19 UTM:22J 0380640/ 6661575
De 00 até 40 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
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Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
Observações:. Km 202.

(

) Não

Obs: Basalto e raízes.

P. T: 20 UTM:22J 0378870/ 6661350 De 00 até 80 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso (
) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 205.

P. T: 21 UTM:22J 0377500/ 6661730
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza ( )
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 206,

De 00 até 60 cm:
P. T: 22 UTM:22J 0375730/ 6662015
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Basalto.
Observações:. Km 208.

PANTANO GRANDE
P. T: 1 UTM:22J 0372275/ 6661205 De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
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COR: ( ) Branco ( ) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 210.

P. T: 2 UTM:22J 0370620/ 6660440
De 00 até 65 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Basalto.
Observações:. Km 212.

P. T: 3 UTM:22J 0368425/ 6659855 De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( X ) Fina ( ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 214. Area de platô com pouco material lítico. Aos 50 cm o solo torna-se mais
amarelado.
P. T: 4 UTM:22J 0358490/ 6657765 De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( X ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 224. Aos 35 cm o solo tornou-se amarelado, mas poucos centímetros abaixo ele
retornou a coloração cinza.
P. T: 5 UTM:22J 0357710/ 6657670 De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
Calcáreo

) Humoso (
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( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 225.

P. T: 6 UTM:22J 0354870/ 6657220 De 00 até 80 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 228. Aos 80 cm o solo começa a ficar avermelhado.

P. T: 7 UTM:22J 0354820/ 6657180 De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 228.

MARGEM ESQUERDA – SENTIDO PANTANO GRANDE-ELDORADO
DO SUL
ELDORADO DO SUL

P. T: 1 UTM: 22J 0448785/ 6674085
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
Alaranjado
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( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs
Observações: Km 132. Solo Homogêneo.

) Muito

P. T: 2 UTM: 22J 0446945/6673955
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira .... ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 134. A partir dos 50 cm o solo começa a clarear.
P. T: 3 UTM: 22J 0445695/6673680 De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km, 135
P. T: 4 UTM: 22J 0444095/ 6673380 De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X) Não Obs
Observações:. Km 136.
P. T: 5 UTM: 22J 0443755/ 6673175
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (

120

)

)

RELATÓRIO FINAL
PROSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO
PRÉ-HISTÓRICO E HISTÓRICO NA ÁREA DE
DUPLICAÇÃO DA BR 290 – MUNICÍPIOS DE
ELDORADO DO SUL,ARROIO DOS RATOS, SÀO
JERÔNIMO, BUTIÁ, MINAS DO LEÃO, RIO PARDO E
PANTANO GRANDE - RS

Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 137
P. T: 6 UTM: 22J 0443680/ 6679170
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( X ) Fina ( ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 137.
De 00 até 50 cm:
P. T: 7 UTM: 22J 0443130/ 6672760
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 137. Solo Homogêneo.
De 00 até 50 cm:
P. T: 8 UTM: 22J 0443125/ 6672760
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira .... ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Perfil 13 (50 X 50), Km 137.

( X ) Compactado

(

)

)

) Muito

P. T: 9 UTM: 22J 0442560/6672495
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
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COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 138. Solo Homogêneo.
P. T: 10 UTM: 22J 0440505/ 6671655
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira .... ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 140. A partir dos 40 cm o solo escurece gradativamente.
De 00 até 50 cm:
P. T: 11 UTM: 22J 0439070/ 6670940
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 142, próximo ao perfil exposto.
P. T: 12 UTM: 22J 0438115/ 6670505
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 143.
P. T: 13 UTM: 22J 0436715/ 6670055
De 00 até 100 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________

) Humoso (
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GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Perfil, Km 145. A partir dos 20 cm, o solo tornou-se mais argiloso e alaranjado.

P. T: 14 UTM: 22J 0436285/ 6669685
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________

)

COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 146. Após 40 cm a coloração do solo ficou mais alaranjada.
P. T: 15 UTM: 22J 0434780/ 6669125
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 147. Após os 30 cm o solo tornou-se cinza.
P. T: 16 UTM: 22J 0435400/ 6669305
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 147.
P. T: 17 UTM: 22J 0434095/ 6669160
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (

) Humoso (
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Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 148. A partir dos 40 cm o solo tornou-se avermelhado.
P. T: 18 UTM: 22J 0433750/ 6669175
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira .... ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado ( ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 149. A partir dos 30 cm o solo compactou-se um pouco mais.

ARROIO DOS RATOS
P. T: 1 UTM: 22J 0432580/ 6669240 De 00 até 60 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 149.
P. T: 2 UTM:22J 0432575/ 6669250
De 00 até 100 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( X ) Fina ( ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( X ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 149. Perfil 12. Após 80 cm começa a aparecer argila.
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P. T: 3 UTM:22J 0431285/6669255
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs
Observações:. Km 150.
De 00 até 90 cm:
P. T: 4 UTM:22J 0431950/ 6669265
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( X ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 150. Após os 80 cm aparece argila laranja.

P. T: 5 UTM: 22J 0423630/ 6669105
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 158.

P. T: 6 UTM: 22J 0422260/ 6668805 De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
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Observações:. Km 159.

De 00 até 50 cm:
P. T: 7 UTM:22J 0421832/ 6668690
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Além de alguns fragmentos de rocha, aprece
também raízes.
Observações:. Km 160.

BUTIÁ
P. T: 1 UTM:22J 0422360/ 6668830
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 159.

P. T: 2 UTM: 22J 0421010/ 6668510
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 160. A partir dos 30 cm o solo torna-se mais avermelhado, compacto e argiloso.
P. T: 3 UTM:22J 0420540/ 6668460
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
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Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 161.

) Muito

P. T: 4 UTM:22J 0420510/ 6668460
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 161.
De 00 até 60 cm:
P. T: 5 UTM: 22J 0418845/ 6668135
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 162. Pequena área arada.

P. T: 6 UTM:22J0418685/ 6668060
De 00 até 100 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( ) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 162. Perfil 10.

P. T: 7 UTM: 22J 0418680/ 6668055
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________

) Humoso (
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GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 162.
P. T: 8 UTM: 22J 0418425/ 6667969
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 162. Área preparada para plantio.

De 00 até 100 cm:
P. T: 9 UTM:22J0418115/ 6667860
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 163. Perfil 9. Nos primeiros centímetros era terra solta.

P. T: 10 UTM: 22J 0418105/ 6667855
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 163.

P. T: 11 UTM: 22J 0417695/ 6667695
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (

) Humoso (
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Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 164.

P. T: 12 UTM: 22J 0417620/ 6667665
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km. 165. Após 30 cm o sedimento ficou levemente mais claro.

P. T: 13 UTM:22J 0415610/ 6667285
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
)
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Pequenos fragmentos de rochas até os 20
Observações:. Km 166. Após 20 cm o sedimento tornou-se mais compacto e avermelhado.

(

)

(

)

Muito

cm.

P. T: 14 UTM:22J 0414160/ 6667165
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 167.
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De 00 até 60 cm:
P. T: 15 UTM:22J 0413590/ 6667120
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 168. A partir dos 40 cm o solo tornou-se alaranjado.

De 00 até 60 cm:
P. T: 16 UTM:22J 0412980/ 6667075
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Muitos fragmentos de rochas, principalmente a
partir dos 50 cm.
Observações: Km 169

De 00 até 50 cm:
P. T: 17 UTM: 22J 0412305/ 6667020
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs: Presença de raízes.
Observações:. Km 170.

P. T: 18 UTM: 22J 0412310/ 6667030
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
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( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
Observações:. Km 170, perfil 8.

( X ) Não

Obs:

P. T: 19 UTM: 22J 0411150/ 6666930
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 171.

De 00 até 100 cm:
P. T: 20 UTM: 22J 0410710/ 6666895
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 172. Perfil 7.

P. T: 21 UTM:22J 0410720/ 6666890
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs: Presença de raízes.
Observações:. Km 172.

P. T: 22 UTM:22J 0409550/ 6666785 De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
Alaranjado
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( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 173.

) Muito

P. T: 23 UTM:22J 0409510/ 6666780
De 00 até 40 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 173. Laje de basalto ao fundo.

De 00 até 70 cm:
P. T: 24 UTM: 22J 0408700/ 6666705
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 174. Nos primeiros 20 cm o solo era cinza.

P. T: 25 UTM: 22J 0407490/ 6666490
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 174.

P.T:26 UTM:22J 0407470/ 6666515
De 00 até cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________

) Humoso (
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GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Alguns fragmentos de rochas.
Observações:. Km 174, Perfil 6.

P. T: 27 UTM:22J 0406455/ 6666300
De 00 até 30 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Alguns fragmentos rochosos.
Observações:. Km 175.

De 00 até 10 cm:
P. T: 28 UTM:22J 0406445/ 6666307
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 175.

P. T: 29 UTM:22J 0405105/ 6666050
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( ) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Alguns fragmentos de rocha até os 10 cm.
Observações:. Km 177.
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MINAS DO LEÃO
De 00 até 60 cm:
P. T: 1 UTM:22J 0402445/ 6665510
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 179.
De 00 até 100 cm:
P. T: 2 UTM:22J 0401970/ 6665375
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( ) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 180. Mata fechada. Baixada próximo a mina. Divisa com Butiá. Aos 95 cm o solo
começou a ficar alaranjado.

P. T: 3 UTM:22J 0401960/ 6665365
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( ) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 180. Mata fechada. Baixada próximo a mina. Divisa com Butiá.

P. T: 4 UTM:22J 0401925/ 6665340
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
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( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: (
Observações:. Km 180.

) Sim

( X ) Não

Obs:

P. T: 5 UTM:22J 0398810/ 6664680
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 183. A partir dos 50 cm o solo fica mais compactado.

De 00 até 30 cm:
P. T: 6 UTM:22J 0398735/ 6664670
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( X ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 183.

De 00 até 70 cm:
P. T: 7 UTM:22J 0398595/ 6664635
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 183.

P. T: 8 UTM:22J 0398540/ 6664620
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
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COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 183. PT próximo ao trevo de Minas do Leão.

(

) Compactado

(

X

) Muito

P. T: 9 UTM:22J 0397835/ 6664455
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado ( ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 184

De 00 até 60 cm:
P. T: 10 UTM:22J 0397765/ 6664435
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 184.

P.T: 11 UTM:22J 0396814/ 6664160
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:.Km 185. A partir dos 15 cm o solo tornou-se arenoso e marrom claro.

P. T: 12 UTM:22J 0396780/ 6664145
De 00 até 40 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
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Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 185.

P. T: 13 UTM:22J 0396025/ 6663920
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 186. Próximo ao Reflorestamento de Acácias negras.

De 00 até 70 cm:
P. T: 14 UTM:22J 0394570/ 6663670
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 188.

De 00 até 60 cm:
P. T: 15 UTM:22J 0392435/ 6663395
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 189.

P. T: 16 UTM:22J 0392505/ 6663400
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (

) Humoso (
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Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom (
) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 190.

P. T: 17 UTM:22J 0391055/ 6663020
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 190.
P. T: 18 UTM:22J 0390680/ 6662951
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( X ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 191. Aos 40 cm começou a aparecer argila.

RIO PARDO
P. T: 1 UTM:22J 0395934/ 6663904
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. A partir dos 30 cm o solo tornou-se alaranjado e mais compacto. Km 187.
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P. T: 2 UTM:22J 0391215/ 6663074
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 190

De 00 até cm:
P. T: 3 UTM:22J 0391055/ 6663030
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 190. Perfil 4. pós 10 cm o solo começa a ficar avermelhado.

De 00 até 40 cm:
P. T: 4 UTM:22J 0390470/ 6662900
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 191. A partir dos 10 cm o solo fica bem compactado e extremamente argiloso.

P. T: 5 UTM:22J 0389465/ 6662675
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
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( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Alguns Fragmentos de rochas.
Observações:. Km 193. Próximo a ponte sobre o Rio Francisquinho.

P. T: 6 UTM:22J 0388667/ 6662530
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs: Não arqueológico.
Observações:. Km 194. Após os 10 cm o aparece um saibro pedregoso e argiloso.

P. T: 7 UTM:22J 0388560/ 6662485
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 194

P. T: 8 UTM:22J 0387535/ 6662275
De 00 até 30 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Muitos fragmentos de rocha. Possível aterro.
Observações:. Km 195.

P. T: 9 UTM:22J 0387393/ 6662236
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( X ) Fina ( ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
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TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Não arqueológicos.
Observações:. Km 195. A partir dos 30 cm o solo começa a ficar avermelhado e apresenta pequenos
fragmentos escuros, aparentemente carvão mineral.

P. T: 10 UTM:22J 0386910/ 6662135
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 196.

P. T: 11 UTM:22J 0386375/ 6662145
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado ( ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 196. A partir dos 40 cm o solo vai ficando mais escuro, e aos 60 cm já chega-se a
argila.
P. T: 12 UTM:22J 0385545/ 6661935
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado ( ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 197. A partir dos 20 cm o solo vai ficando mais compacto e marrom amarelado.

P. T: 13 UTM:22J 0385485/ 6661930
De 00 até 25 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
Calcáreo

) Humoso (
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( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Blocos de basalto.
Observações:. Km 197.

P. T: 14 UTM:22J 0384620/ 6663710
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( X ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 198. A partir dos 40 cm o solo tornou-se cinza escuro. Aos 50 cm nos deparamos
com uma laje.
De 00 até 50 cm:
P. T: 15 UTM:22J 0383495/ 6662470
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 199.

P. T: 16 UTM:22J 0383220/ 6661755
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto (
) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: ____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 199. Aos 50 cm começou a aparecer argila e aumentou a compactação.
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De 00 até 60 cm:
P. T: 17 UTM:22J 0382265/ 6661680
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( X ) Fina ( ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: ( X ) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 200. Após os 20 cm o solo foi ficando mais compacto, argiloso e bege.

De 00 até 60 cm:
P. T: 18 UTM:22J 0382205/ 6661670
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 200. A partir dos 30 cm a compactação se reduz um pouco e aos 60 cm encontramos
argila.
P. T: 19 UTM:22J 0380640/ 6661475
De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 202. Área com plantio de eucalipto.

P. T: 20 UTM:22J 0378885/ 6661240
De 00 até 10 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
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Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 205. Encerramos o PT aos 10 cm por sua alta compactação.

P. T: 21 UTM:22J 0378870/ 6661245 De 00 até 80 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso (
) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 205.

P. T: 22 UTM:22J 0377515/ 6661615
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 206.

De 00 até cm:
P. T: 23 UTM:22J 0377500/ 6661630
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza
Alaranjado
( X ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado ( ) Compactado (
)
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 206, Perfil 10. Até os 10 cm o solo apresenta-se cinza, em seguida fica
compactado e alaranjado, após os 50 cm aparece saibro grosso e bege.

(

)

( X )

Muito

mais

P. T: 24 UTM:22J 0375730/ 6661965
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
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TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 208.

) Muito

PANTANO GRANDE
P. T: 1 UTM:22J 0375685/ 6661975 De 00 até cm:
SOLO: ( X ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( X ) Fina ( ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( X ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Não arqueológicos e apenas a partir dos 80
cm.
Observações:. Km 207. Perfil 4..

P. T: 2 UTM:22J 0372275/ 6661135 De 00 até 50 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho ( X ) Amarelo ( ) Cinza ( X )
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 210. A partir dos 20 cm aparece saibro.

P. T: 3 UTM:22J 0370620/ 6660340
De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Não arqueológicos.
Observações:. Km 212.

P. T: 4 UTM:22J 0368955/ 6659550 De 00 até 80 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
Calcáreo

) Humoso (
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( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( X ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 214. Localidade de Vila Frantz. Após os 50 cm o solo começa a ficar mais
avermelhado.
P. T: 5 UTM:22J 0368340/ 6659670 De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado ( X ) Pouco compactado (
) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Não arqueológicos.
Observações:. Km 214. Aterro, muitos fragmentos de pedra. A partir dos 20 cm aparece turfa.

P. T: 6 UTM:22J 0363545/ 6658300 De 00 até cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 219. Solo arado para plantio.

P. T: 7 UTM:22J 0363290/ 6658245 De 00 até cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 219. Solo arado para plantio.
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P. T: 8 UTM:22J 0363125/ 6665820
De 00 até cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 219. Solo arado para plantio.

P. T: 9 UTM:22J 0361330/ 6658045
De 00 até 70 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 221

P. T: 10 UTM:22J 0361285/ 6658005 De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Não arqueológicos.
Observações:. Km 221

P. T: 11 UTM:22J 0358540/ 6657765 De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( X ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
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( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Basalto.
Observações:. Km 224. Laje de basalto. Apareceu aos 30 cm, quando o sedimento começava a ficar
amarelado.
P. T: 12 UTM:22J 0358450/ 6657760 De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( X ) Sim
( ) Não Obs: Não arqueológicos.
Observações:. Km 224. Solo pedregoso nos primeiros 10 cm, após começou a ficar argiloso e aos 60
apareceu uma laje.
De 00 até 50 cm:
P. T: 13 UTM:22J 0358255/ 6657750
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( X ) Marrom ( ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 224Aos 50 cm a compactação estava muito alta.

P. T: 14 UTM:22J 0357740/6657585 De 00 até 80 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR: ( ) Branco ( ) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho ( ) Amarelo ( ) Cinza ( ) Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado (
) Compactado ( X ) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 225.

P. T: 15 UTM:22J 0356380/ 6657420 De 00 até 60 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( ) Areno-argiloso ( X ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( ) Escuro ( ) Claro ( X ) Intermediário ( ) Outro: _____________
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COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 226.

(

) Compactado

( X ) Muito

P. T: 16 UTM:22J 0356375/ 6657430 De 00 até 75 cm:
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Perfil, Km 226.

De 00 até 60 cm:
P. T: 17 UTM:22J 0354780/ 6857170
SOLO: ( ) Arenoso (
) Argiloso ( X ) Areno-argiloso ( ) Argilo-arenoso (
) Humoso (
)
Calcáreo
( ) Outro: _____________
GRANULOMETRIA: ( ) Fina ( X ) Média ( ) Grosseira ( ) Outro: _____________
COR:
(
) Branco (
) Preto ( ) Marrom ( X ) Vermelho (
) Amarelo ( ) Cinza (
)
Alaranjado
( ) Bege
( ) Outro: _____________
TONALIDADE: ( X ) Escuro ( ) Claro ( ) Intermediário ( ) Outro: _____________
COMPACTAÇÃO: (
) Não compactado (
) Pouco compactado ( X ) Compactado (
) Muito
compactado
( ) Outro: _____________
Presença de Fragmentos: ( ) Sim
( X ) Não Obs:
Observações:. Km 228. O solo iniciou-se com coloração escura e a partir dos 20 cm ficou mais
vermelho.
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APÊNDICE 3
Entrevistas com moradores dos municípios afetados pela
duplicação

150

RELATÓRIO FINAL
PROSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO
PRÉ-HISTÓRICO E HISTÓRICO NA ÁREA DE
DUPLICAÇÃO DA BR 290 – MUNICÍPIOS DE
ELDORADO DO SUL,ARROIO DOS RATOS, SÀO
JERÔNIMO, BUTIÁ, MINAS DO LEÃO, RIO PARDO E
PANTANO GRANDE - RS

ROTEIRO DE ENTREVISTA
1) Município: Rio Pardo /Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Vinicius Oliveira
B) Qual sua idade?
R: 27 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 2 anos. Procedência: Bagé.
D) Trabalha com agricultura:
( x ) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Sim. Ouviu uma lenda de uma panela de barro que teria
sido encontrada na Fazenda Minas do Leão.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca.

2) Município: Pantano Grande /Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Dilma Andrade de Farias.
B) Qual sua idade?
R: 52 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 35 anos. Procedência: Encruzilhada.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
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R: Nunca ouviu.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não. Nunca lavrou a terra.

3) Município: Pantano Grande /Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Cláudio Deppermann.
B) Qual sua idade?
R: 48 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 22 anos. Procedência: Rio Pardo.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca encontrou.
________________________________________________

4) Município: Pantano Grande /Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Aldir Corrêa da Cunha.
B) Qual sua idade?
R: 58 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 45 anos. Procedência: Rio Pardo.
D) Trabalha com agricultura:
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(x ) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca encontrou

5) Município: Pantano Grande /Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Carla Costa.
B) Qual sua idade?
R: 35 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: Desde que nasceu.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Nunca ouviu.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não, pois nunca lavraram a terra. Trabalham com
artesanato.
________________________________________________

6) Município: Pantano Grande /Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Carlos Henrique.
B) Qual sua idade?
R: 55 anos
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C) Quanto tempo mora na região?
R: Desde que nasceu.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Nunca.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.

7) Município: Pantano Grande /Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Elton da Rosa.
B) Qual sua idade?
R: 26 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: 1 ano. Procedência: Cachoeira do Sul.
D) Trabalha com agricultura:
( X ) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Nunca ouviu.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.
________________________________________________

8) Município: Pantano Grande /Estado: RS
A) Qual seu nome?
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R: Roberta Souza.
B) Qual sua idade?
R: 21 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: Desde que nasceu.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Nunca ouviu.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não

9) Município: Pantano Grande /Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: João Alberto de Oliveira Santos.
B) Qual sua idade?
R: 60 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: Desde que nasceu.
D) Trabalha com agricultura:
( X ) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Sim.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Sim, pontas de flecha e boleadeiras, perto do Rio Pardo.
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10) Município: Pantano Grande /Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Rogério de Rosa Machado.
B) Qual sua idade?
R: 33 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: 26 anos. Procedência: Rio Pardo.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Sim, a mãe contava a história do Cerro do Coronel, casas
com tocas de índios.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não, pois nunca lavrou a terra.

11) Município: Pantano Grande /Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: João Pedro da Silva Rosa
B) Qual sua idade?
R: 65 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: Desde que nasceu.
D) Trabalha com agricultura:
( X ) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Sim. Cerro da Coronel – Casa por baixo da terra e
cemitério – Rio Capivari – 9 km da BR 290

156

RELATÓRIO FINAL
PROSPECÇÃO E DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO
PRÉ-HISTÓRICO E HISTÓRICO NA ÁREA DE
DUPLICAÇÃO DA BR 290 – MUNICÍPIOS DE
ELDORADO DO SUL,ARROIO DOS RATOS, SÀO
JERÔNIMO, BUTIÁ, MINAS DO LEÃO, RIO PARDO E
PANTANO GRANDE - RS

F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca

12)Município: Pantano Grande - RS
A) Qual seu nome?
R: Mário Macedo/Francisco Ferreira
B) Qual sua idade?
R: 50/55 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: Desde que nasceram.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

(X) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não. Nunca ouviram falar
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca encontraram nada

13) Município: Pantano Grande - RS
A) Qual seu nome?
R: João Deolindo Figueiredo Maria
B) Qual sua idade?
R: 54 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: Desde que nasceu.
D) Trabalha com agricultura: pecuária
( X ) SIM
(

) NÃO
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E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Nunca ouviu falar
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca achou nada
________________________________________________

14) Município: Pantano Grande/Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Olívio Carvalho Soares
B) Qual sua idade?
R: 66 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: 43 anos. Procedência: Encruzilhada
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Sim. Gaúchos venceram os Guarani e levou pra São
Gabriel
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca achou.

15) Município: Pantano Grande/Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: João Eli Flores de Souza
B) Qual sua idade?
R: 64 anos
C) Quanto tempo mora na região?
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R: 10 anos
D) Trabalha com agricultura:
( X ) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca encontrou
________________________________________________

16) Município: Pantano Grande/ Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Mara Solange Orais
B) Qual sua idade?
R: 32 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: 25 anos
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.

17) Município: Pantano Grande/ Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Edimar Beker
B) Qual sua idade?
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R: 58 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: 5 anos.
D) Trabalha com agricultura: Pecuária
( X ) SIM
(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não
________________________________________________

18) Município: Pantano Grande/Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Almiro Silveira
B) Qual sua idade?
R: 50 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: 25 anos
D) Trabalha com agricultura:
( X ) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Nunca ouviu
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca encontrou

19) Município: Minas do Leão/Estado: RS
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A) Qual seu nome?
R: Valdemiro Gonçalves Santos
B) Qual sua idade?
R: 56
C) Quanto tempo mora na região?
R: 25 anos
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não
________________________________________________

20) Município: Minas do Leão/Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Sila Teixeira
B) Qual sua idade?
R: 39 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: 35 anos.
D) Trabalha com agricultura:
(X) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca encontrou.
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21) Município: Arrroio dos Ratos/Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Júlio César Martins
B) Qual sua idade?
R: 52 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: 52 anos.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO. Mas já trabalhou

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não
________________________________________________

22) Município: Arroio dos Ratos/Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Rosélia Maesper
B) Qual sua idade?
R: 47 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: 20 anos
D) Trabalha com agricultura:
(X) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Nunca ouviu
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F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca encontrou

24) Município: Arrroio dos Ratos/Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Claudiomir da Silva Lindner
B) Qual sua idade?
R: 49 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: Fazem 49 anos.
D) Trabalha com agricultura:
( X ) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.
________________________________________________

25) Município: Arroio dos Ratos - RS
A) Qual seu nome?
R: Marcio Henrique Tassoni
B) Qual sua idade?
R: 37 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: Desde que nasceu.
D) Trabalha com agricultura:
( X ) SIM

(

) NÃO
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E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.
________________________________________________

26) Município: Arroio dos Ratos - RS
A) Qual seu nome?
R: Reinaldo Michelsen
B) Qual sua idade?
R: 43 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: Desde que nasceu
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Nunca ouviu
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Nunca encontrou
________________________________________________

27) Município: Arroio dos Ratos - RS
A) Qual seu nome?
R: Silvio Sliveira
B) Qual sua idade?
R: 64 anos
C) Quanto tempo mora na região?
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R: 26 anos
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não
________________________________________________

28) Município: Butiá
A) Qual seu nome?
R: Paulo César Pocharski.
B) Qual sua idade?
R: 47 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: 6 anos.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.
________________________________________________
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29) Município: Butiá – Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Alexandre Alex Alves
B) Qual sua idade?
R: 38 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 20 anos. Procedência: Sapucaia do Sul
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria
ocupado essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.

30) Município: Butiá – Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Keiti Geremias da Rosa
B) Qual sua idade?
R: 30 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 5 anos. Procedência: Tubarão – SC.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
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F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.

31)Município: Butiá – Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Paulo Roberto da Silva Lopes.
B) Qual sua idade?
R: 56 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: Desde que nasceu.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não, nunca ouviu falar.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não, pois nunca lavrou a terra.
________________________________________________

32)Município: Butiá – Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Juraci Cunha Lopes.
B) Qual sua idade?
R: 52 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 24 anos. Procedência: Taquara- RS.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO
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E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.

33)Município: Butiá – Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Nelci Barbosa de Souza.
B) Qual sua idade?
R: 51 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 10 anos.
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.
________________________________________________

34)Município: Eldorado do Sul – Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Maria Gonçalves
B) Qual sua idade?
R: 68 anos.
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C) Quanto tempo mora na região?
R: 6 anos
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

(X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.

35)Município: Eldorado do Sul– Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Aldades da Silva/Valdemir Reboncho
B) Qual sua idade?
R: 48 e 58 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 3 e 16 anos
D) Trabalha com agricultura:
(X) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.
________________________________________________
_________________

36)Município:Eldorado do Sul – Estado: RS
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A) Qual seu nome?
R: Roselitz Fátima Souza Luic
B) Qual sua idade?
R: 31 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 3 meses. Procedência: Sapiranga
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.

37) Município: Eldorado do Sul – Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Adão Manoel da Silva
B) Qual sua idade?
R: 54 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 45 anos
D) Trabalha com agricultura:
(X) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
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F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.
________________________________________________

38)Município: Eldorado do Sul– Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Débora Walterman Kun
B) Qual sua idade?
R: 25 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 15 anos
D) Trabalha com agricultura:
(X) SIM

(

) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.
______________________________________________

39)Município: Eldorado do Sul– Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Daniel Ribas
B) Qual sua idade?
R: 44 anos
C) Quanto tempo mora na região?
R: 4 anos
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO
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E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.
____________________________________________

39)Município: Eldorado do Sul– Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Miguel Silva Soares
B) Qual sua idade?
R: 52 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 40 anos
D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

(X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.

40)Município: Eldorado do Sul– Estado: RS
A) Qual seu nome?
R: Priscila Gonçalves da Silveira
B) Qual sua idade?
R: 25 anos.
C) Quanto tempo mora na região?
R: 13 anos
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D) Trabalha com agricultura:
( ) SIM

( X ) NÃO

E) Já ouviu alguma história de grupos indígenas que teria ocupado
essa região?
R: Não.
F) Ao lavrar a terra já encontrou algum artefato arqueológico?
Qual?
R: Não.
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