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1. INTRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO  

O presente documento consiste no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) com vistas à obtenção de Licença Prévia (LP) 

com EIA-RIMA para as obras de instalação do futuro empreendimento denominado 

AEROPORTO REGIONAL DA SERRA GAÚCHA (VILA OLIVA), a ser implantado no 

município de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, em área de 4.455.329,97 m² 

ou 445,53 hectares, de propriedade do Município de Caxias do Sul. 

A etapa de licenciamento ambiental é composta por três fases distintas: Licença 

Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). Este processo é 

regulamentado pela Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, sendo submetido à 

aprovação pelos órgãos ambientais competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA). 

O processo de licenciamento do empreendimento em questão teve início com o 

protocolo via Sistema Online de Licenciamento Ambiental – SOL (Solicitação n° 2563) 

do pedido de Declaração de Aprovação do Termo de Referência para elaboração de 

EIA/RIMA, efetuado pelo Município de Caxias do Sul, junto a Fundação Estadual de 

Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – FEPAM, órgão ambiental do Estado do 

Rio Grande do Sul, conforme Processo Administrativo n° 1179-05.67/17-8. 

O EIA/RIMA segue as diretrizes para elaboração de Estudo de Impacto 

Ambiental da FEPAM/ Divisão de Saneamento Ambiental (DISA) para atividade de 

Aeroporto/Heliporto (CODRAM 4730,30), atendendo ao Termo de Referência N° 18/2018 

(ANEXO 01) e aos parâmetros estabelecidos pelo Banco do Brasil S.A. através do 

Contrato de Prestação de Serviços n° 2018.0001.0001 (ANEXO 02), decorrente do RDC 

Eletrônico N° 2017/00001 (9549). 

O estudo compreendeu a caracterização do empreendimento, diagnóstico dos 

meios físico, biótico e socioeconômico/ antrópico e elaboração de análise integrada para 

valoração dos impactos ambientais associados ao futuro Aeroporto Regional da Serra 

Gaúcha em Caxias do Sul/RS, visando adoção de medidas compensatórias e 

mitigatórias frente a estes impactos. Os dados obtidos através de campanhas e 

incursões de campo, assim como utilização de metodologias de sensoriamento remoto 

e geoprocessamento de dados serviram como base para determinação das áreas de 

influência do empreendimento, permitindo valorar e prever eventuais danos 
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socioambientais gerados pela implantação do empreendimento, elucidando a viabilidade 

da interação socioeconômica com a sustentabilidade ambiental. 

Os estudos ambientais, assessoramento técnico e licenciamento ambiental, ora 

apresentados, foram elaborados por equipe composta por diversos especialistas, de 

diferentes áreas de atuação, sob a responsabilidade técnica da Garden Consultoria 

Projetos e Gestão Ltda., consolidados em 4 (quatro) volumes, contendo textos e anexos, 

conforme listado na sequencia deste documento. O roteiro metodológico visou promover 

uma adequada integração entre os membros da equipe técnica e seguiu as orientações 

de uma coordenação participativa e atuante, através de frequentes encontros e reuniões 

realizadas entre o empreendedor (Município de Caxias do Sul), o contratante e com os 

técnicos do órgão ambiental (FEPAM/DISA). 

Este estudo divide-se em 21 Capítulos incluindo os anexos e pranchas, divididos 

em 4 volumes. O primeiro volume compreende o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) na 

íntegra, dividido em três partes: A (identificação do empreendedor e da empresa 

consultora, passando pelos dados do empreendimento, alternativas tecnológicas e 

locacionais e áreas de influência), B (diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e 

socioeconômico/ antrópico) e C (análise integrada dos dados, identificação e avaliação 

dos impactos ambientais, descrição das medidas preventivas, mitigadoras, 

compensatórias e programas de controle e monitoramento, compensação ambiental, 

conclusões, referências bibliográficas, glossário e equipe técnica). 

O segundo volume é dividido em duas partes, A e B, sendo composto somente 

por Apêndices e Anexos (reservado a organização dos anexos do projeto, sobretudo 

associado aos documentos, certidões, declarações, anuências, documentos de 

responsabilidade técnica da empresa e da equipe técnica responsável). 

O terceiro volume contemplará a Cartografia (pranchas temáticas ambientais e 

pranchas técnicas do aeroporto). 

No quarto volume apresenta-se o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). 

Mostra-se, a seguir, de forma simplificada, a estruturação geral do EIA/RIMA 

elaborado para as obras de instalação do futuro Aeroporto Regional da Serra Gaúcha 

(Vila Oliva) no município de Caxias do Sul, estado do Rio Grande do Sul. 

Este Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA) foi elaborado visando o atendimento dos preceitos estabelecidos nas 

Legislações Ambientais existentes a nível Federal, Estadual e Municipal, para o 

planejamento, implantação e operação do empreendimento. 
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EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Volume I: 

Capítulo 1: Introdução e apresentação  

Capítulo 2: Identificação do empreendedor e da empresa consultora 

Capítulo 3: Documentos a serem apresentados 

Capítulo 4: Informações do empreendimento 

Capítulo 5: Descrição técnica do empreendimento 

Capítulo 6: Regulamentação aplicável 

Capítulo 7: Área de influência do empreendimento 

Capítulo 8: Diagnóstico ambiental  

Capítulo 9: Análise integrada do diagnóstico ambiental  

Capítulo 10: Análise de risco 

Capítulo 11: Avaliação dos impactos ambientais 

Capítulo 12: Prognóstico ambiental 

Capítulo 13: Medidas mitigadoras e compensatórias 

Capítulo 14: Programas básicos ambientais - PBA's 

Capítulo 15: Compensação ambiental 

Capítulo 16: Conclusão 

Capítulo 17: Referências bibliográficas  

Capítulo 18: Equipe técnica multidisciplinar 

Capítulo 19: Relatório de impacto ambiental - RIMA 

Capítulo 20: Informações finais 

Capítulo 21: Glossário de termos técnicos 

 

Volume II: 

Apêndices e Anexos 

 

Volume III: 

Cartografia - Pranchas 

 

Volume IV: 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

42 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA 

CONSULTORA  

 

2.1. Identificação do empreendedor 

Nome/ razão social: Município de Caxias do Sul 

Nome fantasia: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (PMCS) 

CNPJ: 88.830.609/0001-39 

Endereço: 
Rua Alfredo Chaves, n° 1333 - Bairro Exposição 

Caxias do Sul - RS - CEP 95020-460 

Telefone: (54) 3218-6000 

Endereço eletrônico: www.caxias.rs.gov.br 

Representante legal: Flávio Guido Cassina 

 

2.1.1. Representante legal  

Nome: Flávio Guido Cassina 

RG: 7023046076 

CPF/MF: 057.550.930-91 

Cargo: Prefeito Municipal 

Endereço: 
Rua Alfredo Chaves, n° 1333 - Bairro Exposição 

Caxias do Sul - RS - CEP 95020-460 

Fone/Fax: (54) 3218-6000 

E-mail: gabineteprefeito@caxias.rs.gov.br 

OBSERVAÇÃO: O Termo de Transmissão de Cargo do Prefeito e documento de identidade são 
apresentados nos documentos relacionados ao empreendedor (ANEXO 03). 

 

2.1.2. Pessoa de contato 

Nome: Édio Eloi Frizzo 

Cargo: Secretário de Planejamento 

Secretaria: 
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (PMCS) 

Secretaria Municipal do Planejamento (SEPLAN) 

Endereço: 
Rua Alfredo Chaves, n° 1333 - Bairro Exposição  

Caxias do Sul - RS - CEP 95020-460 

Telefone: (54) 3218-6030 | (54) 3218-6185 

E-mail: eefrizzo@caxias.rs.gov.br 

Endereço eletrônico: https://caxias.rs.gov.br/gestao/secretarias/planejamento 
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2.2. Identificação da empresa de consultoria ambiental 

Nome/ razão social: Garden Consultoria Projetos e Gestão Ltda 

Nome fantasia: Garden Engenharia 

CNPJ: 07.351.538/0001-90 

Endereço: 
Av. Perimetral Bruno Segalla, n° 8954, Sala 703, Edifício Povegliano 
Corporate - Bairro Floresta - Caxias do Sul/RS - CEP 95099-522 

Telefone: (54) 3027-6956 

Representantes legais: 
José Ribeiro de Araújo Júnior (CPF nº 051.724.169-27) 

Elton Leonardo Boldo (CPF n° nº 003.185.510-55) 

Registro CRBio: 000859-03/2015 

Registro CREA: RS140992 

Registro IBAMA: CTF 1960748 

Endereço eletrônico: www.garden.eng.br 

 

2.2.1. Representantes legais no contrato 

COORDENAÇÃO GERAL 

Nome: Elton Leonardo Boldo 

Formação: 
Biólogo, Téc. Meio Ambiente e Auditor ISO 14.001 

Mestre em Diversidade e Manejo de Vida Silvestre 

Registros: CRBio 063582-03 | CFT 2201072060  

RG: 1068431186 

CPF/MF: 003.185.510-55 

Fone: (54) 3027-6956 | (54) 99178-8930 

E-mail: elton@garden.eng.br 

 

COORDENAÇÃO TÉCNICA/ OPERACIONAL/ ADMINISTRATIVA 

Nome: José Ribeiro de Araújo Júnior 

Formação: Biólogo, MBA em Gestão de Projetos 

Registro: CRBio 069488-03 

RG: 86280531 

CPF/MF: 051.724.169-27 

Fone: (54) 3027-6956 | (54) 99178-0334 

E-mail: joseribeiro@garden.eng.br 
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COORDENAÇÃO/ GERÊNCIA TÉCNICA  

Nome: Vinícius Triches 

Formação: Eng. Ambiental e de Segurança 

Registro: CREA RS184210 

RG: 3083623862 

CPF/MF: 004.789.040-10 

Fone: (54) 3027-6956 | (54) 99181-7127 

E-mail: vinicius@garden.eng.br 

 
2.2.2. Pessoa de contato  

Nome: Vinícius Triches 

Formação: Eng. Ambiental e de Segurança 

Registro: CREA RS184210 

RG: 3083623862 

CPF/MF: 004.789.040-10 

Fone: (54) 3027-6956 | (54) 99944-5342 

E-mail: vinicius@garden.eng.br 

 
2.3. Identificação do contratante  

Nome/ razão social: Secretaria de Aviação Civil 

Nome fantasia: SAC/PR 

CNPJ: 13.564.476/0001-05 

Endereço: 
SCS Quadra 09 - Edifício Parque Cidade Corporate - Bloco A - Torre 
C - 6° Andar - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70308-200 

Telefone: (61) 2029-7000 

OBSERVAÇÃO: Cabe à Secretaria de Aviação Civil – SAC/PR, entre outras, a competência de fomentar 
e desenvolver a aviação civil e as infraestruturas aeroportuária e aeronáutica do país, conforme o art. 48 
da Lei n° 12.462, de 5 de agosto de 2011. 

 
2.4. Informações do empreendimento 

Nome: Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) - Caxias do Sul/RS 

Endereço: Estrada Municipal Geraldo D'Agostini, s/n° – Vila Oliva  

Município: Caxias do Sul - RS 

Área do empreendimento: 445,53 hectares 

Licenciamento ambiental: 

Processo Administrativo N° 1179-05.67/17-8  

Empreendimento N° 400799 - Terminal Aeroviário  

Empreendedor N° 20481 - Município de Caxias do Sul 

Termo de Referência:  TR N° 18/2018 - FEPAM 
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3. DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 

Este capítulo apresenta as anuências, certidões, declarações e/ou 

manifestações emitidas pelos órgãos fiscalizadores envolvidos e dos gestores das 

unidades de conservação quanto à viabilidade de implantação do empreendimento 

(Aeroporto Regional da Serra Gaúcha), para fins de licenciamento ambiental. 

 

3.1. Manifestação ou Declaração de Anuência Prefeitura Municipal de Caxias do 

Sul e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente quanto à implantação do 

empreendimento. 

A Declaração de Anuência da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (vide 

Certidão n° 03/2018) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA (vide 

Declaração n° 147/2018 – SEMMA) quanto à implantação do empreendimento é 

apresentada no ANEXO 05. 

 

3.2. Certidão, expedida pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, informando 

o enquadramento da área proposta (rural ou urbana), de acordo com o plano 

diretor vigente e indicando a existência ou não de restrições quanto ao uso 

proposto na área, devendo este estar discriminado no documento. 

A certidão expedida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de 

Urbanismo – SMU (vide Certidão N° 1244/2018), informando quanto ao zoneamento e 

enquadramento da área proposta de acordo com o plano diretor vigente e indicando a 

existência ou não de restrições quanto ao uso proposto na área, é apresentada no 

ANEXO 05. 

Conforme documento protocolado na Prefeitura sob n° 2018/31620, a área de 

estudo, localizada na Estrada Municipal Geraldo D’Agostini, Distrito de Vila Oliva, no 

imóvel sob matrículas n° 6.146, n° 6.147, nº 42.403, nº 40.593, nº 42.223, nº 40.703, nº 

43.837, n° 35.955, n° 84.602, n° 84.603, n° 84.604, n° 84.605, n° 35.451, n° 35.452, n° 

35.956 e n° 43.391, localiza-se em zona rural, sendo que a Lei Complementar n° 290, 

de 24 de setembro de 2007 (Plano Diretor Municipal – PDM), prevê zoneamento 

específico, identificado como ZENA – Zona Especial Novo Aeroporto, para implantação 

do empreendimento na área em questão. 
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3.3. Decreto de utilidade pública para fins de desapropriação da área do 

empreendimento. 

No ANEXO 06 é apresentado o Decreto n° 19.692, de 28 de junho de 2018. Este 

documento declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, das áreas de terras 

para implantação do empreendimento. 

 

3.4. Documento da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul diante da Viabilidade 

Urbanística do empreendimento e ações de Controle da ocupação 

antrópica. 

Documento apresentado no ANEXO 05 (vide Certidão n° 04/2018 – SEPLAN). 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Caxias do Sul já prevê 

nesta região a delimitação da ZENA - Zona Especial do Novo Aeroporto. Cabe destacar 

que não há no Plano Diretor previsão de ações de ocupação antrópica no local e na área 

de influência. 

 

3.5. Documento com a manifestação do Órgão Gestor de cada Unidade de 

Conservação localizada nas áreas de influência, quanto à implantação do 

empreendimento. 

Os documentos encontram-se apresentados no ANEXO 05. 

• Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de São Marcos/RS 

(Ofício n° 069/2018); 

• Ministério do Meio Ambiente/ Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade/ Floresta Nacional de Canela - FLONA (Ofício SEI nº 

12/2018-FLONA Canela/ICMBio); 

• Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de 

Canela/RS (Processo n° 2018/7895); 

• Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Caxias do Sul/RS (Autorização 

Ambiental n° 004/2018 – SEMMA); 

• Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Gramado/RS (SMMA – OF. N° 

645/2018); 

• Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Petrópolis/RS 

(Certidão/ Protocolo n° 404/2018); 
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• Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de São Francisco 

de Paulo/RS (E-mail datado de 24/09/2018). 

 

3.6. Manifestação ou Declaração de Anuência da Associação dos Municípios da 

Encosta Superior do Nordeste, quanto à implantação do empreendimento. 

A Declaração de Anuência da Associação dos Municípios da Encosta Superior 

do Nordeste – AMESNE/FAMURS é apresentada no ANEXO 05. 

 

3.7. Manifestação da Promotoria de Justiça de Caxias do Sul - Ministério Público 

Estadual, quanto à implantação do empreendimento. 

A manifestação da Promotoria de Justiça de Caxias do Sul (Ministério Público 

Estadual) quanto à implantação do empreendimento é apresentada no ANEXO 05. 

 

3.8. Manifestação da Procuradoria da República em Caxias do Sul - Ministério 

Público Federal, quanto à implantação do empreendimento. 

A manifestação da Procuradoria da República em Caxias do Sul (Ministério 

Público Federal) quanto à implantação do empreendimento é apresentada no ANEXO 

05 (vide Ofício n° 1612/2018/PRM-CAXIAS DO SUL). 

 

3.9. Manifestação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) ou do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado 

(IPHAE-RS), quanto à implantação do empreendimento. 

Em 12 de abril de 2018 teve início o processo junto ao IPHAN com o protocolo 

da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA), conforme Processo IPHAN/RS n° 

01512.000221/2018-16, originando o Termo de Referência Específico (TRE N° 55 / 

IPHAN-RS). No mesmo ano foi encaminhado ao IPHAN o Projeto de Avalição do Impacto 

ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) e após a análise do PAIPA do Aeroporto Regional 

da Serra Gaúcha (Vila Oliva), o Centro Nacional de Arqueologia (CNA) manifestou-se 

pela sua aprovação, conforme Portaria n° 61, de 05 de outubro de 2018, publicada no 

Diário Oficial da União em 08/10/2018, seção I, anexo IV, Projeto 08, que dispõe sobre 

a Autorização para realizar projeto. 

Em atendimento as orientações do licenciamento ambiental/cultural frente ao 

Termo de Referência Específico, ao PAIPA e seus anexos, em 2019, foi protocolado o 

Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) contemplando 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

48 

os objetivos, a execução da metodologia prevista no projeto, a descrição das atividades 

de campo e a malha de sondagens que nortearam a pesquisa, para fins de análise e 

emissão de anuência às licenças ambientais necessárias para todas as fases do 

licenciamento do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva). 

Conforme DESPACHO N° 1500.2019 COTEC IPHAN-RS/IPHAN-RS, em 

05/07/2019 foi deferido o RAIPA das obras de instalação do novo Aeroporto, anuindo as 

etapas de Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) ao empreendimento. A 

manifestação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN quanto à 

implantação do empreendimento é apresentada no ANEXO 05.  

 

3.10. Manifestação ou Declaração de Anuência da ANAC quanto à 

implantação do empreendimento. 

A Declaração de Anuência da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC quanto 

à implantação do empreendimento é apresentada no ANEXO 05. 

Quanto ao item 3.10. Manifestação ou Declaração de Anuência da ANAC quanto 

à implantação do empreendimento: entendemos que o Ofício n° 

395/2016/SEAP/SAC/MTPA e Nota Técnica n° 158/DGPLANAV/SENAV/SAC podem ser 

utilizados para substituição deste documento, visto que se referem a aprovação do futuro 

Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva). 

Ainda assim, foi solicitada manifestação da ANAC quanto à viabilidade de 

implantação do empreendimento junto à Gerência Técnica de Desenvolvimento 

Aeroportuário (GTDA)/ Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária.  

No que se refere à construção de empreendimentos, a GTDA informou que não 

é necessária aprovação ou consulta prévia à ANAC, no que tange ao ruído aeronáutico, 

para a ocupação do solo em áreas abrangidas pelos PZR, de acordo com o item 

161.61(f) do RBAC n° 161. Portanto, conforme ANEXO 16, já existe um Plano Básico de 

Zona de Proteção e Plano Básico de Zoneamento de Ruído para o Aeroporto Regional 

da Serra Gaúcha. 

 

3.11. Cópia da publicação do requerimento de Licença Prévia, conforme 

Resolução CONAMA n° 06/1986. 

A cópia da publicação do requerimento de Licença Prévia, conforme Resolução 

CONAMA n° 06/1986, ocorreu após o protocolo do EIA-RIMA junto ao órgão ambiental. 

Portanto, foi dada a publicidade do requerimento de Licença Prévia com EIA-RIMA em 
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três Veículos de Comunicação, sendo o Diário Oficial do Município, Diário Oficial do 

Estado e um Veículo de Comunicação de Abrangência Regional (vide ANEXO 05). 

 

3.12. Manifestação do COMAR. 

A Declaração de Anuência do Comando Aéreo Regional – COMAR/ Força Aérea 

Brasileira – FAB/ Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego 

Aéreo – CINDACTA II quanto à implantação do empreendimento é apresentada no 

ANEXO 05 (vide Ofício n° 2000/AGA/25082 / Protocolo COMAER n° 

67613.030212/2018-11). 

 

3.13. Certidão de anuência dos municípios afetados pelo empreendimento 

informando o enquadramento da área proposta de acordo com o plano 

diretor vigente e indicando a existência ou não de restrições quanto ao uso 

proposto na área, devendo este estar discriminado no documento. 

As certidões de anuência de todos municípios afetados pelo novo Aeroporto, 

informando o enquadramento da área proposta de acordo com o plano diretor vigente e 

indicando a existência ou não de restrições quanto ao uso proposto na área, são 

apresentadas no ANEXO 05 (vide Certidão n° 04/2018). 

 

3.14. Identificação das áreas protegidas, criadas pelo município de Caxias 

do Sul, e zonas de interesse ambiental criadas pelo Plano Diretor de Caxias. 

As áreas protegidas e zonas de interesse ambiental criadas pelo Plano Diretor 

de Desenvolvimento Integrado do Município de Caxias do Sul são apresentadas no 

capítulo 8.2.4.3 deste EIA.  

 

3.15. Identificação de Unidades de Conservação, conforme definidas no 

Código Estadual do Meio Ambiente, em um raio de 10 km do 

empreendimento e demarcação das mesmas em escala adequada. Informar 

a existência de processos de criação de Unidades de Conservação, de 

quaisquer categorias, no município, mesmo que em estudo ou em 

tramitação. 

Na PRANCHA 24 estão identificadas e demarcadas as Unidades de 

Conservação existentes em um raio de 10 km do empreendimento. O capítulo Unidades 

de Conservação (item 8.2.4) apresenta todas as informações sobre a existência de 
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processos de criação (em estudo ou em tramitação) de Unidades de Conservação de 

qualquer categoria no município. 

 

3.16. Anuência do Departamento de Recursos Hídricos. 

Quanto ao atendimento deste item, não será necessária a obtenção deste 

documento nesta etapa de licenciamento, tendo em vista a inexistência de previsão de 

canalização de curso d’água ou ponte dentro da área do empreendimento - o que 

justificaria esta solicitação. 

Portanto, foi solicitado atestado de capacidade técnica de abastecimento de 

água do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE quanto à implantação 

do empreendimento, conforme apresentado no ANEXO 05 (vide Diretriz n° 

14/2018/SAMAE – Sistema de Abastecimento). 

 

3.17. Caso houver comunidades silvícolas na área de influência direta do 

empreendimento ou na possibilidade de o empreendimento influenciar o 

modo de vida de tais comunidades, encaminhar Manifestação expressa da 

FUNAI. 

A manifestação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de que não existem 

comunidades silvícolas na área de influência direta do empreendimento ou na 

possibilidade de o empreendimento influenciar o modo de vida de tais comunidades é 

apresentada no ANEXO 05 (vide Ofício n° 175/2018/SEGAT/GAB/CRLIS/Funai). 

Conforme citado no ofício, a FUNAI adota os procedimentos da INSTRUÇÃO 

NORMATIVA N° 02, de 27 de março de 2015, disponível em 

http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cglic/pdf/IN%2002-

30%20de%20marco%20de%202015-%20Licenciamento%20Ambiental.pdf 

A IN n° 02/2015, em seu artigo 3° cita: A Funai se manifestará nos processos de 

licenciamento ambiental a partir da solicitação formal do órgão ambiental licenciador. 

Além disso, o ofício n° 175/2018/SEGAT/GA B/CRLIS/ FUNAI, em seu item 3, 

cita que os dados locacionais das terras indígenas também estão disponíveis no sítio 

eletrônico da FUNAI. Em consulta realizada, verificou-se que não existem comunidades 

silvícolas na área de influência direta do empreendimento ou na possibilidade de o 

empreendimento influenciar o modo de vida de tais comunidades. 

 

http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cglic/pdf/IN%2002-30%20de%20marco%20de%202015-%20Licenciamento%20Ambiental.pdf
http://www.funai.gov.br/arquivos/conteudo/cglic/pdf/IN%2002-30%20de%20marco%20de%202015-%20Licenciamento%20Ambiental.pdf
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3.18. Caso houver comunidades quilombolas na área de influência direta 

do empreendimento ou na possibilidade de o empreendimento influenciar 

o modo de vida de tais comunidades, encaminhar Manifestação expressa 

da Fundação Cultural Palmares. 

O sítio eletrônico da Fundação Cultural Palmares (FCP) 

(http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551) apresenta as CERTIDÕES EXPEDIDAS 

ÀS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS (CRQs), atualizadas até a 

publicação da PORTARIA Nº 34/2019, publicada no DOU de 18/02/2019.  

Conforme Processo n° 01420.102252/2018-21, a manifestação da Fundação 

Cultural Palmares (FCP) de que não existem comunidades quilombolas na área de 

influência direta do empreendimento ou na possibilidade de o empreendimento 

influenciar o modo de vida de tais comunidades encontra-se apresentada no Ofício n° 

145/2019/COPAB/DPA/PR-FCP. A FCP, após consulta ao banco de comunidades 

quilombolas, informou que não foram encontradas comunidades certificadas ou em 

processo de certificação no município de Caxias do Sul/RS, manifestando-se pelo não 

óbice quanto à continuidade do processo de licenciamento ambiental. 

 

RESUMO DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS 

A seguir apresenta-se tabela resumo contendo a compilação dos pareceres 

quanto as anuências, certidões, declarações e/ou manifestações emitidas pelos órgãos 

fiscalizadores envolvidos e dos gestores das unidades de conservação quanto à 

viabilidade de implantação do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva). 

 

Quadro 1 - Resumo contemplando a compilação dos documentos. 

Documentos Órgãos Parecer Observações 

3.1 Manifestação ou Declaração de Anuência 
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, e da 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
quanto à implantação do empreendimento. 

Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul/RS 

Favorável 
CERTIDÃO Nº 

03/2018 

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - Caxias do 

Sul/RS 
Favorável 

DECLARAÇÃO Nº 
147/2018 - SEMMA 

3.2 Certidão, expedida pela Prefeitura 
Municipal de Caxias do Sul, informando o 
enquadramento da área proposta (rural ou 

urbana), de acordo com o plano diretor 
vigente e indicando a existência ou não de 
restrições quanto ao uso proposto na área, 

devendo este estar discriminado no 
documento. 

Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul/RS 

Favorável 
CERTIDÃO Nº 

1244/2018 

3.3 Decreto de utilidade pública para fins de 
desapropriação da área do empreendimento. 

Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul/RS 

Favorável 
DECRETO Nº 
19.692/2018 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551
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Documentos Órgãos Parecer Observações 

3.4 Documento da Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul diante da Viabilidade 

Urbanística do empreendimento e ações de 
Controle da ocupação antrópica. 

Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul/RS 

Favorável 
CERTIDÃO N° 

04/2018 – SEPLAN 

3.5 Documento com a manifestação do Órgão 
Gestor de cada Unidade de Conservação 

localizada nas áreas de influência, quanto à 
implantação do Empreendimento. 

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - Caxias do 

Sul/RS 
Favorável 

AUTORIZAÇÃO 
AMBIENTAL N° 

004/2018 – SEMMA 

Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente 

de São Marcos/RS 
Favorável OFÍCIO N° 069/2018 

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e 

Sustentabilidade de São 
Francisco de Paulo/RS 

Favorável 
E-MAIL DATADO DE 

24/09/2018 

Secretaria de Meio 
Ambiente, Urbanismo e 
Mobilidade Urbana de 

Canela/RS 

Aguardando 
PROCESSO N° 

2018/7895 

Secretaria do Meio 
Ambiente de Gramado/RS 

Favorável OFÍCIO Nº 645/2018 

Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente 

de Nova Petrópolis/RS 
Favorável 

CERTIDÃO Nº 
404/2018 

Ministério do Meio 
Ambiente/ Instituto Chico 

Mendes de Conservação da 
Biodiversidade/ Floresta 

Nacional de Canela - 
FLONA 

Parecer 
informando 
que deverá 

ser 
requerida 
pelo órgão 
ambiental 
licenciador 

OFÍCIO SEI Nº 

12/2018-FLONA 
CANELA/ICMBIO 

3.6 Manifestação ou Declaração de Anuência 
da Associação dos Municípios da Encosta 

Superior do Nordeste - AMESNE/FAMURS, 
quanto à implantação do empreendimento. 

Associação dos Municípios 
da Encosta Superior do 

Nordeste 
Favorável 

DECLARAÇÃO S/N° 
(DATADA DE 
27/10/2018) 

3.7 Manifestação da Promotoria de Justiça de 
Caxias do Sul — Ministério Público Estadual, 
quanto à implantação do empreendimento. 

Promotoria de Justiça de 
Caxias do Sul - Ministério 

Público Estadual 
Favorável 

E-MAIL DATADO DE 
30/07/2018 

3.8 Manifestação da Procuradoria da 
República em Caxias do Sul — Ministério 
Público Federal, quanto à implantação do 

empreendimento. 

Procuradoria da República 
em Caxias do Sul - 

Ministério Público Federal 
Favorável 

OFÍCIO N° 
1612/2018/PRM-
CAXIAS DO SUL 

3.9 Manifestação do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) ou do 

Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do 
Estado (IPHAE-RS), quanto à implantação do 

empreendimento. 

Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN 

Favorável 

DESPACHO 
1500.2019 COTEC 

IPHAN-RS/IPHAN-RS 
(ANUÊNCIA DA 

LICENÇA PRÉVIA 
(LP) E A LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (LI) DO 
EMPREENDIMENTO 

3.10 Manifestação ou Declaração de 
Anuência da ANAC quanto à implantação do 

empreendimento. 

Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC 

Favorável 

OFÍCIO N° 

395/2016/SEAP/SAC/
MTPA  

NOTA TÉCNICA N° 
158/DGPLANAV/SEN

AV/SAC 
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Documentos Órgãos Parecer Observações 

3.11 Cópia da publicação do requerimento de 
Licença Prévia, conforme Resolução 

CONAMA n° 06/1986. 

Publicidade em três 
Veículos de Comunicação 

(Diário Oficial do Município, 
Diário Oficial do Estado e 

um Veículo de 
Comunicação de 

Abrangência Regional) 

Publicado 

TODAS 
PUBLICAÇÕES 

OCORRERAM DIA 
24/04/2019. 

3.12 Manifestação do COMAR. 

Comando Aéreo Regional – 
COMAR/ Força Aérea 

Brasileira – FAB/ Segundo 
Centro Integrado de Defesa 

Aérea e Controle de 
Tráfego Aéreo – 

CINDACTA II 

Favorável 

OFÍCIO N° 
2000/AGA/25082 / 

PROTOCOLO 
COMAER N° 

67613.030212/2018-
11 

3.13 Certidão de anuência dos municípios 
afetados pelo empreendimento informando o 
enquadramento da área proposta de acordo 

com o plano diretor vigente e indicando a 
existência ou não de restrições quanto ao uso 

proposto na área, devendo este estar 
discriminado no documento. 

Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul/RS 

Favorável 
CERTIDÃO Nº 

04/2018 

3.14 Identificação das áreas protegidas, 
criadas pelo município de Caxias do Sul, e 
zonas de interesse ambiental criadas pelo 

Plano Diretor de Caxias. 

Prefeitura Municipal de 
Caxias do Sul/RS 

Favorável 
VER CAPÍTULO 
8.2.4.3 DO EIA 

3.15 Identificação de Unidades de 
Conservação, conforme definidas no Código 
Estadual do Meio Ambiente, em um raio de 

10 km do empreendimento e demarcação das 
mesmas em escala adequada. Informar a 

existência de processos de criação de 
Unidades de Conservação, de quaisquer 
categorias, no município, mesmo que em 

estudo ou em tramitação. 

- Favorável 

VER CAPÍTULO 8.2.4 
DO EIA  

PRANCHA 24 – 
UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO  

3.16 Anuência do Departamento de Recursos 
Hídricos/SEMA, se for o caso. 

Nesta etapa não está prevista nenhuma canalização de curso 
d’água ou ponte dentro da área do empreendimento que justifique 

esta solicitação. 

Atestado de Capacidade Técnica de 
Abastecimento de Água do Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto – SAMAE quanto 

à implantação do empreendimento. 

Serviço Autônomo 
Municipal de Água e Esgoto 

– SAMAE / Caxias do 
Sul/RS 

Favorável 

DIRETRIZ 
N°14/2018/SAMAE – 

SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 

3.17 Caso houver comunidades silvícolas na 
área de influência direta do empreendimento 

ou na possibilidade de o empreendimento 
influenciar o modo de vida de tais 

comunidades, encaminhar Manifestação 
expressa da FUNAI. 

Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI) 

Favorável 
OFÍCIO N° 

175/2018/SEGAT/GA
B/CRLIS/ FUNAI 

3.18 Caso houver comunidades quilombolas 
na área de influência direta do 

empreendimento ou na possibilidade de o 
empreendimento influenciar o modo de vida 

de tais comunidades, encaminhar 
Manifestação expressa da Fundação Cultural 

Palmares. 

Fundação Cultural 
Palmares (FCP) 

Favorável 
OFÍCIO N° 

145/2019/COPAB/DP
A/PR-FCP 

Fonte: Garden Engenharia (2019).
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4. INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO 

O município de Caxias do Sul pertence à Mesorregião do Nordeste Rio-

Grandense e à Microrregião de Caxias do Sul. Possui área de 1.638,34 km², 

apresentando 151 km2 de área urbana e estando localizado a 127 km da capital do 

estado, Porto Alegre.  

A divisão-político administrativa do município compreende, além do 1° Distrito 

(onde encontra-se a área urbana da sede municipal) os distritos de Criúva, Fazenda 

Souza, Santa Lúcia do Piaí, Vila Seca, Vila Cristina e Vila Oliva, sendo esse último 

determinado como a melhor localização para abrigar o novo sítio aeroportuário. 

O futuro sítio do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) se encontra 

totalmente em área rural, distando aproximadamente 36 km da sede municipal. O 

entorno imediato do mesmo também se encontra em área rural, compreendendo os 

distritos de Fazenda Souza (16 km ao norte) e de Vila Oliva (6 km ao sul). 

A maior parte da área do sítio é coberta por vegetação rasteira e por áreas de 

cultivo de macieiras e hortigranjeiros. O terreno apresenta um desnível de até 90 metros 

e declividade moderada. O acesso é realizado através da Rodovia Federal BR-116, 

seguindo por parte da Rodovia RSC-453 (Rota do Sol) e posteriormente acessando a 

estrada de Vila Oliva, passando pelo distrito de Fazenda Souza. 

As áreas particulares destinadas a implantação do novo aeroporto já foram 

decretadas como Áreas de Utilidade Pública (DUP). A avaliação ocorreu por meio de 

Comissão Especial de Avaliação, estruturada pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, 

onde foram avaliados e determinados os valores para desapropriações.  

O Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) busca minimizar os 

problemas aeroportuários da Serra Gaúcha e Região das Hortênsias, estando projetado 

para receber aeronaves de maior porte frente às que atualmente operam na região à 

operação do aeroporto.  

O empreendimento ora apresentado é parte integrante da Região 4 do 

“Programa de Investimento em Logística: Aeroportos” do Governo Federal. O cenário 

mais vantajoso foi definido conforme premissas e análises da Secretaria de Aviação Civil 

(SAC) relatado em ofício (Ofício nº 199/2016/SEAP/SAC-PR). O Quadro 2 apresenta as 

principais informações sobre o empreendimento e da área diretamente afetada. 
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Quadro 2 - Informações sobre o empreendimento e área diretamente afetada. 

Nome: Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) - Caxias do Sul/RS 

Endereço: Estrada Municipal Geraldo D'Agostini, s/n° – Vila Oliva  

Município: Caxias do Sul - RS 

Área do empreendimento: 4.455.329,97 m² 

Licenciamento ambiental: 
Processo Administrativo N° 1179-05.67/17-8  

Empreendimento N° 400799  

Termo de Referência:  TR N° 18/2018 - FEPAM 

Coordenadas Geográficas: 

Coordenadas Geográficas dos vértices principais do empreendimento 
(Área Diretamente Afetada - ADA). 

Vértice X (m) Y (m) 

1 -29,19165722 -50,88150749 

2 -29,19350065 -50,88645992 

3 -29,18771686 -50,89285220 

4 -29,18071455 -50,89878132 

5 -29,16769523 -50,90401049 

6 -29,16605892 -50,89972184 

7 -29,14364382 -50,91054875 

8 -29,14180127 -50,90559827 

9 -29,15144799 -50,90093890 

10 -29,15309845 -50,89698180 

11 -29,15696489 -50,89827381 

Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas - SIRGAS 2000 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

A área total do empreendimento, informada no Quadro 2, difere em 1.630,40 m² 

da área informada pelo Decreto n° 19.692/2018 (Decreto de utilidade pública, para fins 

de desapropriação, as áreas de terras para implantação do empreendimento). Esta 

diferença se justifica pela utilização, neste EIA-RIMA, de uma área de 4.455.329,97 m² 

(445,53 hectares), disponibilizada pela contratante em formato digital (AutoCad e 

Shapefiles), e que serviu como base cartográfica aos estudos e projetos. 
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Figura 1 - Imagem com os vértices principais do empreendimento. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

A concepção técnica do projeto da pista é de conhecimento público desde 

meados de 2016 (vide OFÍCIO N° 395/2016/SEAP/SAC/MTPA e OFÍCIO N° 

404/2016/SEAP/SAC-MTPA) quando foi realizada a contratação dos estudos 

preliminares, resultando no anteprojeto que será utilizado nos tramites do pedido de 

licenciamento ambiental. Na tabela a seguir, apresentam-se os dados gerais do 

anteprojeto do empreendimento: 
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Tabela 1 - Dados gerais do futuro empreendimento. 

Descritivo Especificação 

Área total do empreendimento 4.455.329,97 m² (445,53 hectares) 

Área de intervenção 2.268.704,89 m² (226,87 hectares) 

Aeronave crítica 4C – B737-800 

Dimensões da pista 1930 metros x 45 metros 

RESAs 240 metros x 150 metros nas duas cabeceiras 

Faixa de pista 2050 metros x 300 metros 

Pátio para aeronaves 25.944,00 m² 

Capacidade em pátio 08 aeronaves simultâneas 

Terminal de passageiros TPS customizado (4.746,73 m2 + 135 m2) 

Taxiway 183,38 metros x 25 metros 

Estacionamento 500 vagas 

Tipo de operação IFR de não-precisão 

Tipo de tráfego Regular e não-regular 

Segmento Comercial e aviação geral 

Fonte: Garden Engenharia (2019). 

 

Quanto a área de intervenção, a seguir apresenta-se o quadro de áreas das 

estruturas, contemplando o Lado Ar e Lado Terra. 

 

Quadro 3 - Quadro de áreas do empreendimento – Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. 

AEROPORTO REGIONAL DA SERRA GAÚCHA (VILA OLIVA) - CAXIAS DO SUL 

Itens Descritivo Quantidade  Unidade 

1 ESTRUTURAS LADO AR E LADO TERRA     

1.1 Faixa preparada projetada (2.050 m x 150 m) 307.500,00 m² 

1.2 Faixa de pista projetada (2.050 m x 300 m) 615.000,00 m² 

1.3 
RESA (Runway End Safety Area) Área de Segurança de Fim 
de Pista (240 m x 150 m nas duas cabeceiras) 

72.000,00 m² 

1.4 Taxiway (183,38 m x 300 m) 4.584,50 m² 

1.5 
EPTA - Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações 
e Tráfego Aéreo 

274,00 m² 

1.6 Pátio de Aeronaves (300 m x 86,48 m) 25.944,00 m² 

1.7 PPD - Pista de Pouso e Decolagem (1.930 m x 45 m) 86.850,00 m² 

1.8 SCI modelo padrão Cat A 400,00 m² 

1.8.1 Asfalto pátio e vias SCI 4.656,00 m² 

1.9 Guarita 8,00 m² 

1.10 TPS - Terminal de Passageiros 4.746,73 m² 

1.11 CUT - Central de Utilidades 135,00 m² 

1.12 DRS - Depósito de Resíduos Sólidos 61,52 m² 
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AEROPORTO REGIONAL DA SERRA GAÚCHA (VILA OLIVA) - CAXIAS DO SUL 

Itens Descritivo Quantidade  Unidade 

1.13 Estacionamento de Veículos (blocos intertravados) 10.946,00 m² 

2 GERAL     

2.1 Cerca patrimonial  13.864,86 m 

2.2 Cerca operacional  2.953,03 m 

2.3 Área de Edificações a serem mantidas 3.056,71 m² 

2.4 Área de Edificações a serem demolidas 1.278,99 m² 

2.5 Calçadas (blocos intertravados) 3.197,00 m² 

2.6 Vias de acesso (asfalto) 5.310,00 m² 

2.7 Separador de água e óleo (SAO) 1,00 unid. 

2.8 Estacionamento de Veículos 500 vagas 

Fonte: Garden Engenharia (2019). 

 

As imagens apresentas entre a Figura 2 e Figura 8 apresentam imagens aéreas 

do local onde será proposta a concepção técnica do projeto no futuro Aeroporto Regional 

da Serra Gaúcha, no município de Caxias do Sul/RS. 

 
Figura 2 - Imagem aérea da propriedade do Sr. Balardin. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 3 - Imagem aérea do trevo da Tabela. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
 

Figura 4 - Imagem aéreas das propriedades do Sr. Balardin, Sr. Fogaça e Estrada Municipal. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 5 - Imagem aérea da propriedade do Sr. Fogaça. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
 

Figura 6 - Imagem aérea da propriedade do Sr. Fogaça. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 7 - Imagem aérea da propriedade do Sr. Fogaça. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
 

Figura 8 - Imagem aérea do final da propriedade do Sr. Fogaça e dos açudes localizados na área 
da Sra. Brunello. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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4.1. Objetivo e Justificativa 

A operação aeroportuária tem um efeito significativo tanto no ambiente em que 

está localizado o sítio aeroportuário, sobre a qualidade de vida dos moradores que vivem 

em suas proximidades, como no fator econômico caracterizado pelo desenvolvimento 

industrial, comercial e de serviços na região, além da expansão de novas rotas de 

integração regionais que ampliam as possibilidades de origem e destino para o 

transporte aéreo. O suprimento da carência de infraestrutura aeroportuária regional e 

nacional traduz-se em necessidade vital a todos os setores da economia, que vêm a se 

beneficiar da eficácia, eficiência, agilidade, praticidade e mobilidade do transporte aéreo. 

Dados da Fundação de Economia e Estatística – FEE, indicam que as regiões 

da Serrana Gaúcha, Hortênsias e Campos de Cima da Serra, representam o segundo 

maior aglomerado populacional do estado do Rio Grande do Sul, somando 1.186.343 

habitantes (942.465; 140.542; 103.336 habitantes respectivamente), ficando atrás 

somente da Região Metropolitana de Porto Alegre, que possui 2.553.390 habitantes. 

Em relação ao Produto Interno Bruto – PIB, Caxias do Sul apresenta o segundo 

maior do estado, ficando atrás apenas de Porto Alegre. Em dados fornecimentos pela 

FEE o município serrano representa 5,4% do PIB do estado, enquanto a capital gaúcha 

representa 17,8%. 

Informações da análise de gestão aeroportuária dos aeródromos categoria IV, 

elaborado pela Secretaria de Aviação Civil, indicam que o atual Aeroporto de Caxias do 

Sul tem uma projeção de movimento anual para 2020 de 700 mil 

embarques/desembarques. Desta maneira, se posiciona como o segundo mais 

movimentado do estado, ficando atrás somente do Aeroporto Internacional Salgado 

Filho, com uma movimentação 8.012.114 embarques/desembarques (INFRAERO, 

2017). 

A partir de um inventário da situação atual do Aeroporto Hugo Cantergiani - sítio 

aeroportuário existente de Caxias do Sul/RS - sob aspectos específicos do no ano de 

2014, apresentam-se considerações apontando cenário restritivo para investimentos de 

ampliação do mesmo, como por exemplo: 

• Situação Fundiária - O Departamento Aeroportuário do Rio Grande do Sul 

(DAP) informou que não existiam documentos referentes à área patrimonial 

do aeroporto de Caxias do Sul. 

• Situação Ambiental - O aeroporto de Caxias do Sul não obteve o 

licenciamento junto à FEPAM quando de sua implantação. Naquela 
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oportunidade não existia processo de licenciamento aberto referente às 

atividades de operação do aeroporto. Atualmente o aeroporto opera com a 

Licença de Operação (LO n° 06930/2018), com área total de 63,64 hectares. 

• Usos Conflitantes com a Ampliação do Aeroporto - O sítio aeroportuário 

de Caxias do Sul encontra-se incrustado predominantemente dentro da Zona 

de Conflito l, onde verifica-se interferência com área urbana consolidada e 

densamente povoada, ocupada por diversos empreendimentos 

habitacionais e comerciais, de utilidade pública e de lazer, vias urbanas e 

antenas de transmissão. Na Zona de Conflito Il, há interferência com área 

urbana consolidada em menor densidade do que da Zona de Conflito I, 

porém apresenta necessidade de intervenção na Rodovia BR-116. Pode-se 

afirmar que as áreas que serão objetos de ampliação e expansão do sítio 

aeroportuário apresentam predominantemente alta restrição e também são 

áreas cujos valores de uma possível desapropriação serão extremamente 

elevados ou mesmo proibitivos. Estas áreas requerem procedimentos de alta 

complexidade e de impacto social e econômico significativo no processo de 

desapropriação e demandando um orçamento estimado de R$ 140 milhões 

em desapropriações e R$ 180 milhões em obras. 

• Zona de Ruído - Não existe plano de zoneamento de ruídos que contemple 

a área do aeroporto. 

• Zona de Proteção Aeroportuária - Não existe planta da Zona de Proteção 

Aeroportuária para o aeroporto. 

• Entorno Direto do Aeroporto - A maior parte da área patrimonial do 

aeródromo está envolvida pela malha urbana, principalmente no entorno da 

cabeceira 15. No sentido da cabeceira 33, a possibilidade de expansão 

também está restrita devido à presença da Rodovia BR-116. Percebe-se 

ainda, a presença de uma invasão da área de segurança da pista com casas 

construídas em conjunto ao muro do aeroporto e um campo de futebol a 

menos de 80 metros da pista de pouso/decolagem (cabeceira 33). 

• Possíveis Focos de Atração de Aves - Incidências no entorno do 

aeródromo, muito devido à existência da área habitacional onde há 

depósitos clandestinos de resíduos, configurando-se em um atrativo de aves 

nas proximidades da área. 
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• Pista de Pouso e Decolagem - Apresenta grande restrição para ampliação 

em virtude da existência de obstáculos em seu entorno. 

 

Figura 9 - Estudo de Viabilidade Técnica - EVT (01/04/2014) para ampliação do Aeroporto Hugo 
Cantergiani – Caxias do Sul/RS. 

 
Fonte: Secretaria Nacional de Aviação Civil/ Departamento de Investimentos (2019). 

 

Conforme imagem ilustrativa acima, não existe Área de Segurança de Fim de 

Pista (Runway End Safety Area - RESA), nem Zona Desimpedida (Clearways) no 

Aeroporto Hugo Cantergiani. Próximo às cabeceiras, em ambos os lados de seus 

acostamentos, a malha urbana se encontra praticamente margeando o sítio do 

aeroporto. A pista de pouso apresenta obstáculos em ambas as cabeceiras. As 

ampliações necessárias para estudo de demanda de qualquer um dos cenários para o 

aeroporto implicam no alargamento do espaço aeroportuário, sendo assim prevista as 

desapropriações em grande escala nas áreas conforme Estudo de Viabilidade Técnica 

realizado. 

Portanto, de acordo com a avaliações obtidas, constata-se que o aeródromo 

existente no Município de Caxias do Sul encontra-se em um sítio já plenamente utilizado 

pela aviação comercial e geral e totalmente inserido dentro da malha urbana densamente 

ocupada. Esses fatos dificultam qualquer ampliação do mesmo para adequação das 

dimensões tanto do lado ar quanto na ampliação de infraestrutura do lado terra, onde os 
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impactos socioeconômicos/ socioambientais seriam de grande magnitude. Ainda, as 

condições existentes inviabilizam ampliações futuras para categoria de aeronaves 

maiores ou mesmo para operação por IFR não-precisão IFR. Em 24/04/2014 o foi 

declarada a inviabilidade de investimentos no atual aeroporto de Caxias do Sul pela 

Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). 

Após avaliação técnica, levando em consideração as condições restritivas para 

ampliação do aeroporto existente, há algum tempo já se vislumbrava o esgotamento da 

capacidade de expansão e/ou melhoria desta infraestrutura, razão pela qual foi iniciada 

a pesquisa de novos sítios, culminando com a escolha daquele situado no Distrito de Vila 

Oliva, em Caxias do Sul, como o mais adequado para implantação do novo Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) do Município de Caxias 

do Sul – Lei Complementar nº 589 (CAXIAS DO SUL, 2019), em seu Zoneamento cria a 

Zona Especial do Novo Aeroporto (ZENA), com usos adequados visando a proteção 

ambiental da área, bem como adequação da mesma para as exigências quanto a zonas 

de ruídos. Também institui corredores estratégicos, com usos adequados, ligando a sede 

urbana ao novo aeroporto. 

PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (PDDI) 
– CAXIAS DO SUL – Lei Complementar Nº 589, de 19 de novembro 
de 2019.  
CAPÍTULO II - Do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo  
Seção II - Do Zoneamento 
Art. 49. Zoneamento é a divisão do território do Município em zonas, 
setores e áreas, visando dar a cada espaço melhor utilização em 
função do sistema viário, da topografia e da infraestrutura existente, 
prevista ou projetada. 
[...] 
Art. 56. As Zonas de Uso Especial (ZUE) compreendem as áreas 
reservadas a empreendimentos habitacionais e destinadas a 
comércio, serviços e equipamentos de uso público, e serão objeto 
de plano de ocupação específico, classificando-se em: 
II - Zona Especial do Novo Aeroporto (ZENA): objetiva o regramento 
e ordenamento da ocupação e uso do solo daquele espaço e seu 
entorno mediante o atendimento às normas específicas de proteção 
do referido equipamento e está delimitada no Anexo 07 desta Lei 
Complementar. 
[...] 
Art. 60. Zona de Expansão Urbana (ZEU): área com potencialidade 
de absorver atividades urbanas, desde que haja expresso interesse 
público, e que será objeto de regramento específico, subdividindo-
se em: 
I - ZEU 1: áreas contíguas à área urbana e/ou de núcleos urbanos, 
dotadas de infraestrutura e que, de acordo com expresso interesse 
público, podem ser agregadas àquela; e 
II - ZEU 2: áreas caracterizadas como corredores de 
desenvolvimento, de ocupação mista, de pequeno, médio e grande 
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porte, situadas junto às vias que ligam a cidade à ZENA (Zona 
Especial do Novo Aeroporto). 

 

No Anexo 07 da mesma lei está gravada a Zona Especial do Novo Aeroporto 

(ZENA), na localidade de Tabela, em Vila Oliva, bem como a Zona de expansão ZEU 2, 

que liga a cidade à ZENA.  

Atualmente as atividades desenvolvidas no local são eminentemente de 

produção primária (agricultura e pecuária) sem qualquer instalação que caracterize 

processo de urbanização em andamento. 

De acordo com o dimensionamento de pista desenvolvido e apresentado no 

Estudo Preliminar do Aeroporto (ANEXO 08), elaborado pelo Consórcio IQS Engenharia 

& PJJ Malucelli Arquitetura, o comprimento a pista será de 1.930 metros x 45 metros, 

não sendo necessário acostamento para código de referência 4C.  

Neste sentido, para os estudos realizados pelo CONSÓRCIO IQS 

ENGENHARIA & PJJ MALUCELLI ARQUITETURA foram analisados diversos cenários 

para o futuro aeroporto, como (tamanho de aeronaves, ampliação, condições 

operacionais, etc.). Para a elaboração do presente EIA-RIMA (Processo Administrativo 

Nº 001179-05.67/17-8 – LPER), não contempla nenhuma possibilidade de ampliação da 

Pista de Pouso e Decolagem - PPD. Destacamos que não existe previsão de ampliação, 

o EIA-RIMA apresentado refere-se a PPD de 1930 metros x 45 metros. 

De acordo com o cálculo das áreas do novo Terminal de Passageiro pela IATA 

(Associação Internacional de Transporte Aéreo ou International Air Transport 

Association), a demanda estimada para o novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha 

(Vila Oliva) no ano de 2025 é de 530 passageiros na hora pico, e número de passageiros 

nesse ano de aproximadamente 1.059.449. Este aeroporto se tornará, quando em plena 

operação, o segundo maior do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

4.2. Histórico do empreendimento 

Para a implantação de todo e qualquer empreendimento aeroportuário, existe o 

marco regulatório que envolve o grupo de normas a ser respeitado entre os âmbitos 

municipal, estadual e federal. Resumidamente, durante o período de desenvolvimento e 

planejamento do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) alguns marcos 

importantes ocorreram para a sua estruturação como futuro “Modelo de Negócio e 

Empreendimento” junto aos órgãos responsáveis, conforme segue:  
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• Instituto de Aviação Civil: através do Parecer Técnico N° 300/DPT-3/04, 

de 13 de fevereiro de 2004, avaliou possíveis áreas visando a seleção de 

sítio para implantação de um novo aeroporto no município de Caxias do Sul. 

• Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica: através do Ofício nº 

529/DO-OTA/3002 e RELATÓRIO N° 019/OTA/07, de 12 de agosto de 2007 

(ANEXO 11), o Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de 

Trafego Aéreo (CINDACTA II), para o processo de viabilidade operacional 

do Projeto de construção do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila 

Oliva) – Caxias do Sul com parecer FAVORÁVEL.  

• Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República: O cenário mais 

vantajoso foi definido conforme premissas e análises da SAC relatado em 

ofício (Ofício nº 199/2016/SEAP/SAC-PR). A SAC/PR autoriza a execução 

da fase de Anteprojeto para o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila 

Oliva), conforme Ofício n° 404/2016/SEAP/SAC-MTPA (ANEXO 17). 

 

As análises preliminares para a implantação de um novo Aeroporto na Serra 

Gaúcha iniciaram no início dos anos 2000. Conforme apresentado abaixo, as principais 

datas históricas para escolha da atual área no Distrito de Vila Oliva, no município de 

Caxias do Sul/RS foram: 

• Meados 2002: terrenos em Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves e em 

Farroupilha são cotados para receber o novo aeroporto da Serra. 

• Maio/2003: imageamento por satélite mostra que Vila Oliva, em Caxias do 

Sul, ofereceria as melhores condições. O Departamento Aeroportuário do 

Estado (DAP) destaca o relevo, a rara neblina e a possibilidade de 

expansão.  

• 13/02/2004: o Instituto de Aviação Civil através do Parecer Técnico N° 

300/DPT-3/04, avaliou possíveis áreas visando a seleção de sítio para 

implantação de um novo aeroporto no município de Caxias do Sul. 

• 17/03/2006: governo do Estado autoriza o levantamento topográfico da área. 

Realizado e entregue pela empresa PROFILL Engenharia e Ambiente Ltda 

conforme contrato com a Secretaria de Estado dos Transportes/ 

Departamento Aeroportuário – DAP. 
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• 12/08/2007: o Ministério da Defesa, Comando da Aeronáutica através do 

Ofício nº 529/DO-OTA/3002 e RELATÓRIO N° 019/OTA/07 e o Segundo 

Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Trafego Aéreo (CINDACTA 

II), apresentam parecer favorável para o processo de viabilidade operacional 

do Projeto de construção do novo Aeroporto Regional de Vila Oliva (Caxias 

do Sul). 

• Setembro/2007: a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) refaz estudos 

em Vila Oliva, já que não houve andamento anteriormente - “NOVO 

AEROPORTO DA REGIÃO SERRANA – Reavaliação de escolha do sítio 

aeroportuário de Vila Oliva (Caxias do Sul)”. 

• 24/09/2007: os 445,53 hectares destinados ao aeroporto são gravados no 

Plano Diretor do município de Caxias do Sul, conforme Lei Complementar n° 

290/2007. 

• Dezembro/2008: a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) reavalia os 

estudos para definição do Sítio Aeroportuário da Região Serrana, por 

solicitação de Entidades Empresariais e Prefeituras da Serra Gaúcha. 

• 23/10/2010: a Secretaria de Transportes/DAP apresenta o Relatório do 

Aeroporto da Serra Gaúcha - Escolha de Novo Sítio (Monte Bérico/Mato 

Perso e Vila Oliva).  

• 04/11/2011: o então prefeito de Caxias do Sul/RS decreta a área para 

implantação do aeroporto como de utilidade pública para fins de 

desapropriação (Decreto nº 15.485/2011). 

• Dezembro/2012: o sítio de Vila Oliva é incluído no plano de incentivo à 

aviação regional, da Secretaria de Aviação Civil (SAC), que abrange mais de 

200 aeroportos no país – “Programa de Investimentos em Logística: 

Aeroportos”. 

• 05/07/2013: os Departamentos de Gestão do Programa Federal de 

Aeroportos e o de Planejamento e Estudos da Secretaria de Aeroportos 

emitiram a Nota Técnica n° 39/DPROFAA/DPE/SEAP/SAC-PR, com a 

categorização prévia dos aeródromos regionais para o levantamento e 

planejamento das intervenções. 
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• 27/07/2013: emitido o Termo de Referência N° 001/2013 da Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – FEPAM/DISA 

(P.A. n° 16172-0567/11-2) para elaboração do EIA/RIMA. 

• Novembro/2013: o governo do Estado assina termo de cooperação com o 

município, destinando R$ 15 milhões para as desapropriações em Vila Oliva.  

• 02/04/2014: o consórcio de empresas projetistas IQS Engenharia & PJJ 

Malucelli, subcontratada do Banco do Brasil, elaborou um Estudo de 

Viabilidade Técnica (EVT) e apresentou quatro alternativas de investimento 

(cenários), entregues à SAC/PR para avaliação. 

• 24/04/2014: o atual Aeroporto de Caxias do Sul (Aeroporto Hugo 

Cantergiani) é declarado pela SAC/PR como inviável para receber 

investimentos. 

• 16/06/2014: o Estado do RS informa à SAC/PR que o sítio de Vila Oliva é a 

opção mais viável e atenderia não somente à Região da Serra Gaúcha, como 

também à Região das Hortênsias. 

• 09/07/2014: a SAC-PR recebeu da Secretaria de Infraestrutura e Logística 

do Governo do Estado de Rio Grande Sul, o Ofício SEINFRA/DAP Nº 

0312/2014 datado de 16 de junho de 2014, manifestando a ratificação da 

necessidade de implantação de novo aeroporto na Serra Gaúcha, apontando 

a localidade de Vila Oliva em Caxias do Sul como a localidade mais 

adequada para receber os investimentos de novo empreendimento, inclusive 

com o decreto de área de utilidade pública (Decreto nº 15.485 de 04 de 

novembro de 2011 publicado para este fim). 

• 21/08/2014: a SAC/PR, por meio da nota técnica n° 

73/DPROFAA/SEAP/SAC-PR, identificou, após análise detalhada e estudo 

de viabilidade técnica, como melhor opção a possibilidade de investir no sítio 

de Vila Oliva para atender Caxias do Sul e região. 

• 2014: o governo do Estado anuncia que arcaria com o valor total das 

desapropriações. O governador entrega ao Prefeito Municipal de Caxias do 

Sul/RS um ofício informando que estariam assegurados os recursos para o 

pagamento das indenizações. 
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• 16/10/2014: o laudo de avaliação das 10 (dez) áreas a serem desapropriadas 

para a implantação do aeroporto em Vila Oliva é entregue para os 08 (oito) 

proprietários das terras. 

• 19/04/2016: a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República 

(SAC/PR) define o cenário mais vantajoso conforme premissas e análises 

da SAC relatadas no Ofício nº 199/2016/SEAP/SAC-PR. 

• 20/09/2016: a SAC/PR autoriza a execução da fase de Anteprojeto para o 

Aeroporto Regional de Vila Oliva (Caxias do Sul) conforme Ofício n° 

404/2016/SEAP/SAC-MTPA. 

• 07/10/2016: publicada a atualização do Decreto de Utilidade Pública, o qual 

declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terras 

que menciona o Decreto n° 18.425/2016. 

• 07/03/2017: o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromo (PBZPA) 

elaborado para o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) foi 

encaminhado para análise junto ao Departamento de Controle do Espaço 

Aéreo (DECEA), conforme apresentado no ANEXO 29. Trata-se de um 

documento de aplicação genérica que estabelece as restrições impostas ao 

aproveitamento das propriedades dentro da ZPA – Zona de Proteção de um 

Aeródromo.  

• 26/09/2017: emitido o Termo de Referência N° 01/2017 da Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – FEPAM/DISA 

(Processo Administrativo n° 1179-05.67/17-8) para elaboração do EIA/RIMA. 

• 16/02/2018: firmado o Contrato N° 2018.0001.0001 decorrente do RDC 

Eletrônico N° 2017/00001 (9549), visando a elaboração do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), compreendendo assessoria técnica para obtenção do 

Licenciamento Ambiental das obras de instalação do novo Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha. 

• 12/04/2018: protocolado junto ao IPHAN a Ficha de Caracterização de 

Atividade (FCA) do empreendimento Aeroporto Regional da Serra Gaúcha 

(Vila Oliva), conforme Processo IPHAN/RS n° 01512.000221/2018-16 e 

Protocolo SEI n° 411328. 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

71 

• 30/04/2018: emitido o Termo de Referência Específico (TRE N° 55/IPHAN-

RS), onde o empreendimento recebeu o enquadramento de nível III em 

função de sua tipologia (anexo II da IN IPHAN n° 01/2015) e caracterização 

(anexo I da IN IPHAN n° 01/2015), ou seja, enquadrado como sendo de 

média e/ou alta interferência sobre as condições vigentes do solo (Nível III), 

grandes áreas de intervenção, com limitada ou inexistente flexibilidade para 

alterações de localização e traçado. 

• 21/05/2018: protocolado junto ao IPHAN o Projeto de Avalição do Impacto 

ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) e seus anexos: Endosso Financeiro, 

Atos Constitutivos, Endosso Institucional, Declarações e Currículos da 

Equipe de Arqueologia. 

• 07/06/2018: emitido novo Termo de Referência N° 18/2018 da Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – FEPAM/DISA 

(P.A. n° 1179-05.67/17-8) revisado para elaboração do EIA/RIMA. 

• 25/06/2018: emitida a Autorização para Manejo de Fauna Silvestre 

(AUTMFS N° 00026/2018 - Processo Administrativo n° 3247-05.67/18-8). 

• 28/06/2018: publicada a atualização do Decreto de Utilidade Pública, para 

fins de desapropriação, as áreas de terras que menciona o Decreto n° 

19.692/2018. 

• 08/10/2018: após análise do Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico (PAIPA), o Centro Nacional de Arqueologia (CNA) manifestou-

se pela sua aprovação, conforme Portaria n° 61, de 05 de outubro de 2018, 

publicada no Diário Oficial da União em 08/10/2018, seção I, anexo IV, 

Projeto 08, que dispõe sobre a Autorização para realizar projeto. 

• 31/01/2019: protocolo do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 

Arqueológico (RAIPA) em atendimento as orientações do licenciamento 

ambiental/cultural frente ao Termo de Referência Específico, ao PAIPA e 

seus anexos, para fins de análise e emissão de anuência às licenças 

ambientais necessárias para todas as fases do licenciamento do Aeroporto. 

• 29/04/2019: a Secretaria Nacional de Aviação Civil realizou a apresentação 

e a entrega do Anteprojeto do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila 

Oliva), conforme ANEXO 33 – APRESENTAÇÃO ANTEPROJETO. 
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• 05/07/2019: conforme DESPACHO N° 1500.2019 COTEC IPHAN-

RS/IPHAN-RS, foi deferido o RAIPA do novo Aeroporto, anuindo as etapas 

de Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) ao empreendimento.  

• 01/10/2019: Comunicação de Despacho da Prefeitura Municipal de Caxias 

do Sul comprometendo-se a licenciar e executar todas as obras e alterações 

viárias necessárias, que forem de sua competência, para o acesso ao novo 

Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva). 

• 15/10/2019: Certidão do SAMAE (Processo n° 2019019981) referente ao 

zoneamento do trecho da ADA que se encontra localizada em Zona das 

Águas (Bacia do Piaí). 

• 01/07/2020: A Prefeitura de Caxias do Sul e a Caixa Econômica Federal 

assinam o contrato de financiamento de R$ 30 milhões para pagamento de 

indenizações aos proprietários de terrenos onde será implantado o 

Aeroporto da Serra Gaúcha, no distro de Vila Oliva. Os recursos integram o 

programa Financiamento de Infraestrutura e Saneamento (Finisa). 

• 20/07/2020: Of. N° 193/2020-GAB/gtm (vide ANEXO 06) apresentando 

informações atualizadas em relação às desapropriações das áreas que 

serão destinadas à implantação do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. 

 

4.3. Caracterização do empreendimento 

4.3.1. Caracterização do projeto deve ser apresentada de forma a 

possibilitar a sua compreensão, a compatibilidade com as normas 

legais, a sua adequação ambiental 

A implantação de um novo aeroporto no município de Caxias do Sul representa 

um empreendimento de aspectos extremamente peculiares, sendo sua atividade 

exclusiva voltada ao transporte aéreo de passageiros, carga e encomendas. A área total 

do empreendimento é de 4.455.329,97 m² (445,53 hectares). 

O acesso à área é realizado através da Rodovia BR-116, seguindo por parte da 

Rodovia RSC-453 (Rota do Sol) e posteriormente acessando a estrada de Vila Oliva, 

passando pelo distrito de Fazenda Souza, conforme demonstrado na figura a seguir. A 

distância a ser percorrida entre centro do município de Caxias do Sul e o novo sítio 

aeroportuário é de aproximadamente 31 km. 
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Figura 10 - Acesso ao novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Os documentos citados referem-se ao ANEXO 08 – ESTUDO PRELIMINAR e 

ANEXO 09 – ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ambos elaborados pelo 

CONSÓRCIO IQS ENGENHARIA & PJJ MALUCELLI ARQUITETURA, de acordo com o 

RDC Presencial 2013/11194 (9600). Neste sentido, para os estudos realizados pelo 

CONSÓRCIO IQS ENGENHARIA & PJJ MALUCELLI ARQUITETURA foram analisados 

diversos cenários para o futuro aeroporto, como (tamanho de aeronaves, ampliação, 

condições operacionais, etc.). Para a elaboração do presente EIA-RIMA (Processo 

Administrativo Nº 001179-05.67/17-8 – LPER), não contempla nenhuma possibilidade de 

ampliação da Pista de Pouso e Decolagem - PPD. 

O Anteprojeto descreve as obras e serviços de implantação da Pista de Pouso e 

Decolagem 15/33, execução de pista de taxiway, TPS, RESA, faixa preparada, faixa de 

pista, pátio, estacionamento de veículos, vias de acesso, SCI, e implantação da 

infraestrutura necessária do aeroporto. 

Embora o detalhamento quanto a caracterização do empreendimento encontre-

se apresentado no capítulo 5 deste documento “Descrição Técnica do Empreendimento”, 

é possível adiantar que, segundo as informações contidas no Estudo Preliminar do 

Aeroporto (ANEXO 08), elaborado pelo Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli 
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Arquitetura, são previstas as seguintes estruturas: TPS+CUT+DRS (7.505,25 m²), SCI 

(2.330,06 m²), EPTA (607,35 m²) e Guarita (8,00 m²) 

Além das edificações previstas são consideradas no projeto a implantação do 

sistema de pátio e pista, contendo uma pista de pouso e decolagem, uma taxiway de 

ligação ao pátio e um pátio de aeronaves, bem como um estacionamento de veículos, 

vias de acesso, estacionamento da EPTA e via do SCI. A seguir apresenta-se a 

descrição das estruturas, apresentação do tipo de pavimento utilizado, assim como 

discriminação das vagas onde couber. 

 

Figura 11 - Caracterização das estruturas a serem implantadas. 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

A descrição e apresentação do projeto contemplando: plantas, cortes e perfis 

das diversas unidades previstas, abordando as ações e suas principais características 

durante as fases de planejamento, implantação e operação do empreendimento são 

apresentadas no ANEXO 08 – Estudo Preliminar e ANEXO 10 – Anteprojeto (Memorial 

Descritivo). O item 5.2 “Projeto Básico” (5.2.6 Obras complementares) apresenta as 

informações técnicas quanto ao volume, classificação e destino final dos resíduos 

gerados a partir de demolições/desmanche de estruturas preexistentes e as demandas 

geradas pelo empreendimento (indicando sistemas previstos de abastecimento de água, 

e energia, disposição final de efluentes e resíduos sólidos). 

Quanto aos RESÍDUOS SÓLIDOS DE DEMOLIÇÃO a serem gerados, sua 

caracterização é fundamentada na Resolução CONAMA nº 307 (BRASIL, 2002). A maior 

parte enquadra-se na Classe A, sendo composta principalmente por solos oriundos de 

ESTRUTURA TIPO PAV ÁREA (m²)
QUANTIDADE DE 

PARADAS
ESTRUTURA TIPO PAV

ÁREA 

(m²)
QUANTIDADE DE  VAGAS

PPD ASFALTO 87.115               - VIA DE ACESSO ASFALTO 5.310      

Reserva de parada de 

ônibus, área de 

embarque/desembarque

BLAST PAD ASFALTO 5.402                 - ESTACIONAMENTO INTERTRAVADO 10.946    

500 vagas previstas, sendo 

25 exclusivas para idoso e 

10 eclusivas para PCR.

PISTA DE TAXI ASFALTO 3.731                 - CALÇADA INTERTRAVADO 3.197       -

PISTA DE TAXI - ACOSTAMENTO ASFALTO 1.878                 -

PÁTIO CONCRETO 27.003              

 3 posições para B737-

800, 3 posições

para A319 e 2 posições 

para ATR42-300

SCI ASFALTO 4.656                 -

EPTA ASFALTO 454                     -

FAIXA DE PISTA +FAIXA 

PREPARADA
GRAMA 508.496            -

LADO AR LADO TERRA
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escavações e movimentação de terra, resíduos de construção, reformas e reparos de 

edificações, além de pavimentação e outras obras de infraestrutura.  

Segundo esta mesma Resolução, os resíduos de construção civil merecem uma 

classificação específica, conforme descritivo abaixo e na  

Figura 12. 

• Resíduos Classe A: referem-se aos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados, tais como: de construção, de processo de fabricação e/ou 

demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios, 

etc.) produzidos nos canteiros de obras. 

• Resíduos Classe B: são os recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, gesso e outros. 

• Resíduos Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidos 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/ recuperação. 

• Resíduos Classe D: são os perigosos, tais como: tintas, solventes, óleos e 

outros. 

 
Figura 12 - Tipos de resíduos gerados na obra. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Devido à complexidade do material descartado nas demolições e devido à 

mistura de resíduos, diversos estudos foram realizados para estimar a composição dos 
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RCC (resíduos de construção civil e demolição). Segundo Pinto (1986), a composição 

dos resíduos reflete-se na ilustração abaixo. 

 

Figura 13 - Composição dos resíduos sólidos de obras de acordo com o estudo de Pinto. 

 
Fonte: adaptado de Pinto (1986). 

 

As estimativas de volume de resíduos foram baseadas nos dados de Pinto 

(1999), onde o quantitativo médio de geração de resíduos de construção e de demolição 

é de 150 kg/m².  

A área prevista a ser demolida para a futura implantação do empreendimento é 

de 1.278,99 m², conforme informação do Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli 

Arquitetura. Na PRANCHA 18B é possível observar a demarcação das edificações a 

serem mantidas e serem demolidas. Portanto, de acordo com a área total a ser demolida, 

prevê-se a geração de 191,85 toneladas de resíduos da construção civil. A Tabela 2 

ilustra a estimativa de alguns resíduos que podem ser gerados, com base na composição 

de Pinto (1986). 

 

Tabela 2 - Estimativa de geração de resíduos para o empreendimento. 

Material Quantidade (toneladas) Volume (m³) 

Concreto 1,726 0,72 

Argamassa 115,109 52,32 

Metais (ferro, aço, outros) 6,906 1,11 

Tijolos e Cerâmica 57,555 31,98 

Papel e Papelão / Plástico 8,633 0,86 

Rejeitos / Orgânico 1,918 1,60 

TOTAL 191,85 88,59 

Fonte: Garden Engenharia (2019). 
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A destinação dos RCC deve ser feita de acordo com cada tipologia dos resíduos. 

No Quadro 50 é descrito o resumo da destinação adequada dos resíduos de acordo com 

sua classificação. 

 

Quadro 4 - Destinação dos resíduos de acordo com sua classificação. 

Classificação do 
Resíduo 

Exemplos Ações, Tratamento e Destinação 

Classe A 

Terra de remoção 
Utilização na própria obra, ou aproveitar em 

outros serviços de terraplanagem. 

Tijolos e caliças Envio para estações de reciclagem de entulho, 
aterros de inertes licenciado ou reutilizar na 

obra. Argamassas 

Classe B 

Madeira 
Envio para empresas e entidades que utilizem 

como energético ou matéria prima. 

Metais Envio para empresas licenciadas de reciclagem 
de papelão, materiais metálicos, associações 

de catadores entre outros. Papel, papelão e plástico 

Classe C Isopor Aterros inertes licenciados. 

Classe D 
Equipamentos de Proteção 
Individual, tintas, vernizes, 

produtos químicos 

Devolver para o fornecedor ou enviar para 
empresas de coprocessamento ou aterros 

licenciados. 

Fonte: Garden Engenharia (2019). 

 

A destinação dos resíduos da construção civil deve ser feita de acordo com a 

tipologia dos mesmos. Os RCC classe A deverão ser encaminhados para locais de 

reciclagem ou aterros da construção civil, além de serem reutilizados na própria obra, 

quando possível. Já os resíduos classe B podem ser comercializados com empresas, 

cooperativas ou associações de coleta seletiva que comercializam ou reciclam esses 

resíduos ou mesmo serem usados como combustível para fornos e caldeiras. 

No Quadro 5 são elencadas empresas aptas a receberem os resíduos gerados, 

todas com Licença de Operação em vigência emitidas pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SEMMA) de Caxias do sul. Também constam no Quadro 5 as distâncias 

aproximadas entre a área do aeroporto e as referidas centrais de recebimento de 

resíduos da construção civil. 
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Quadro 5 - Empresas licenciadas para recebimento de RCC. 

Empresa CNPJ Endereço LO 
Distância 

Rodoviária 
Distância 

Linear 

Ênio José Scariot 90.855.172/0001-30 

Rua Jayme Guilherme 
Muratore Filho, 1133, 
Bairro São Giácomo, 

Caxias do Sul/RS. 

LO 
506/2016-
SEMMA 

42 km 34,5 km 

PC Cargas e 
Transportes Ltda 

02.182.212/0001-62 

Avenida Maurício Sirotsky 
Sobrinho, Bairro São 

Victor Cohab, Caxias do 
Sul/RS. 

LO 
541/2015 - 

SEMMA 
37 km 26 km 

B. Manoel de C. 
Bossle 

92.699.909/0001-06 

Avenida Rubem Bento 
Alves, 4638, Bairro Santa 

Catarina, Caxias do 
Sul/RS. 

LO 
150/2018-
SEMMA 

36 km 29,5 km 

Exaustores 
Caxias Ltda 

00.068.717/0001-75 
Rua Irmão Gildo Schiavo, 
90, Bairro São Cristovão, 

Caxias do Sul/RS. 

LO 
304/2015-
SEMMA 

25 km 21,5 km 

Overlimp 
Transportes Ltda 

94.423.050/0001-25 
Rua Antônio Broilo, Bairro 

Cruzeiro, Caxias do 
Sul/RS. 

LO 
540/2016-
SEMMA 

34 km 24 km 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Quanto a demanda a ser gerada pelo empreendimento para ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA POTÁVEL, de acordo com a Lei Municipal n° 6810/2007, que dispõe sobre a 

implantação de rede de abastecimento de água potável e conforme Diretriz n° 

14/2018/SAMAE (emitida pelo SAMAE em 25/09/2018 – VER ANEXO 05), referente ao 

sistema de abastecimento de água para o futuro Aeroporto, existem duas alternativas 

quanto ao ponto de tomada a ser definida na etapa de execução. 

• Alternativa de abastecimento nº 01: Abastecimento por poços artesianos, 

tantos quanto necessário, a serem perfurados na região de entorno do 

Aeroporto, com tratamento preliminar através de desinfecção e recalque até 

reservatório de armazenamento com capacidade para dois dias de consumo 

em local estratégico a ser definido pelo projetista. A possibilidade de 

abastecimento através de poços tubulares é viável para o empreendimento 

em questão. Levando-se em consideração a estimativa de consumo diário 

proposta para o horizonte de vinte anos, cerca de 412,3 m³/dia, e a média 

de produção dos poços mapeados na região, serão necessários no mínimo 

4 poços para o abastecimento do aeroporto. Cabe, no entanto, ressaltar que 

tal previsão e eventual execução da solução apresentada necessita de 

estudo hidrogeológico detalhado para locação dos poços e 

dimensionamento das vazões atingíveis. 
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• Alternativa de abastecimento nº 02: Abastecimento via rede pública - 

Estação de Tratamento de Água – ETA Morro Alegre (Sistema Marrecas) no 

Distrito de Fazenda Souza. Considerando esta alternativa, durante a 

aprovação do Projeto deverá ser avaliado a aplicação da Ordem de Serviço 

n° 007/2014 e as subsequentes, referentes a parceria para implantação de 

redes de abastecimento.  

 

Portanto, referente ao sistema de abastecimento de água para o futuro Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva), apesar de existirem duas alternativas quanto ao 

ponto de tomada, o Atestado de Viabilidade Técnica de Abastecimento (Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha – Vila Oliva) N° 001/2020 emitido pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto – SAMAE (vide ANEXO 05), prevê que para o licenciamento deste 

empreendimento, será utilizada a Alternativa nº 02: Abastecimento via rede pública - 

Estação de Tratamento de Água – ETA Morro Alegre (Sistema Marrecas) no Distrito de 

Fazenda Souza. Com cota piezométrica a utilizar de 924,00 metros. 

Para etapa de Licença de Instalação, as normas para elaboração de projeto e 

execução de sistemas de abastecimento de água e esgoto deverão ser consultadas no 

site do Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE. Assim, salienta-se que 

se deve priorizar o abastecimento de água através da concessionária local, sendo 

aconselhável ser elaborado um acordo entre Prefeitura, Operador Aeroportuário e 

SAMAE, para esse efeito.  

A população estimada, nomeadamente: os passageiros, os acompanhantes, os 

visitantes e os funcionários do aeroporto, foram obtidos com base na Tabela A1a - 

Estimativa de demanda anual de passageiros para cada aeroporto não pertencente à 

rede da Infraero (embarque + desembarque), da Secretaria de Aviação Civil. 

O cálculo da reserva de água destinada ao suprimento de todo o aeroporto foi 

obtido com base nos consumos médios diários de passageiros, acompanhantes, 

visitantes e dos funcionários do aeroporto, sendo considerados os seguintes consumos 

nos banheiros: 

• Passageiros embarcados e desembarcados: 0,010 m3/dia (1 descarga vaso 

sanitário – 6,5 litros e uma utilização do lavatório – 2,5 litros, mais perdas); 

• Acompanhantes e visitantes: 0,008 m3/dia (80% da utilização dos pax); 

• Funcionários do aeroporto: 0,030 m3/dia (3 descargas de vasos sanitários – 

19,5 litros e 3 utilizações do lavatório – 7,5 litros, mais perdas). 
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O número de passageiros médio por dia foi definido como sendo o movimento 

de passageiros anual dividido por 365 dias. Para o cálculo, considerou-se que teremos 

1 acompanhante por cada 2 passageiros, tendo em conta que o fluxo será 

maioritariamente de passageiros em voos domésticos. A reserva de água para consumo 

foi definida para ser suficiente para o atendimento da demanda consecutiva de dois dias 

sem reabastecimento. O consumo geral se refere aos consumos das edificações e das 

suas partes, tais como: refeitórios, lanchonetes, copas, bebedouros, chuveiros, tanques 

e grandes consumidores de água, tais como, o sistema de ar condicionado, as torneiras 

de lavagem e as torneiras de rega de jardins, bem como, consumos nas aeronaves e 

perdas por vazamento. A reserva de incêndio foi definida segundo o método da NBR 

13714 (ABNT, 2000), Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio. 

Também foi consultada a legislação estadual aplicável, que poderá exigir maiores 

volumes reservados. 

De acordo com esta Norma, o Aeroporto tem a classificação F-6 (Estações e 

Terminais de Passageiros). Foi aplicado um sistema do tipo 2, com vazão de 300 L/min 

e a reserva técnica deverá permitir uma autonomia de 60 minutos. 

Assim, o volume necessário para o dimensionamento da Reserva Técnica de 

Combate a Incêndio, calculado conforme indicado na NBR 13714 (ABNT, 2000) (item 

5.4.2) foi de 36.000 litros. Com a utilização destes critérios foram obtidos os seguintes 

volumes para os reservatórios e áreas. 

 

Quadro 6 - Água potável: Cálculo do consumo diário e reservas. 

Água Potável - Cálculo do consumo diário e reservas 

 
2025 2035 

Passageiros/ano 1.059.449 2.292.546 

Passageiros/dia (média) 2.903 6.281 

Consumo passageiros (m3/dia) 29,030 62,810 

Acompanhantes 1.452 3.141 

Consumo acompanhantes (m3/dia) 11,616 25,128 

Funcionários aeroporto 1.162 2.513 

Consumo funcionários aeroporto (m3/dia) 34,860 75,390 

Consumo pax + acompanhantes + funcionários 75,506 163,328 

Consumo geral estimado (m3/dia) 117,259 248,992 

Consumo médio diário (m3) 192,8 412,3 

Reserva (2 dias) (m3) 385,5 824,6 
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Água Potável - Cálculo do consumo diário e reservas 

 
2025 2035 

Combate a Incêndio (m3) - NBR 13714 36,0 36,0 

Reserva Total (m3) 422,0 861,0 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

Quanto a GERAÇÃO DE EFLUENTES prevista pelo empreendimento, não há 

atualmente qualquer tipo de rede de esgoto no local previsto para implantação do futuro 

aeroporto. Não há previsão de interligar a área à rede pública de esgoto, fato que torna 

mais viável a previsão de tratamento do esgoto nas próprias dependências do aeroporto. 

A avaliação do volume diário de esgoto produzido futuramente no aeroporto foi 

efetuada a partir do consumo diário de água. O modelo adotado emprega o critério 

convencional que considera um coeficiente de retorno igual a 80% da demanda de água 

consumida por dia (Fonte: TOLEDO, 2002/ Elementos de Pré-Dimensionamento de 

Redes de Água e Esgoto, FAUUSP/ Departamento de Tecnologia), acrescido de um fator 

de segurança de 10%. Assim, conforme indicado a seguir, estima-se que serão gerados 

173,5 m3 de efluentes diários no aeroporto no ano de 2025. 

 

Quadro 7 - Volume de esgoto gerado. 

Volume de esgoto gerado 

 2025 2035 

Consumo diário de água (m³) 192,8 412,3 

Volume de esgoto sanitário/dia (m³) 173,5 371,1 

 Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

Quanto ao aspecto do esgotamento sanitário, informamos que para os 

estudos/diagnósticos ambientais do EIA e atendimento do Contrato de Prestação de 

Serviços n° 2018.0001.0001 (vide ANEXO 02), foram realizadas as avaliações 

considerando ambas as possibilidades (fossa, filtro e sumidouro, bem como descarte dos 

efluentes em corpo hídrico superficial). 

Porém, para a implantação do aeroporto a única opção escolhida e adotada para 

o projeto em questão será lançamento em corpo hídrico superficial, em atendimento ao 

estudo hidrológico contemplado neste EIA, onde avaliou-se de maneira satisfatória o 

lançamento do efluente tratado em corpo receptor. Assim a alternativa de utilização de 

sumidouro foi descartada. 
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Quanto a demanda a ser gerada pelo empreendimento envolvendo os 

RESÍDUOS SÓLIDOS PREVISTOS PARA ETAPA DE OPERAÇÃO, de acordo com a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305 (BRASIL, 2010), os 

resíduos de serviços de transportes são definidos, em seu Artigo 13, como aqueles 

“originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 

passagens de fronteira”. 

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 56/2008 do Ministério da Saúde, 

dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos 

Alfandegados. Em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, os resíduos 

sólidos gerados podem ser classificados em 5 grupos abaixo definidos: 

• Grupo A - Resíduos que apresentam risco potencial ou efetivo à saúde 

pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos que, 

por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção. 

• Grupo B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente. 

• Grupo C - Materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos, em quantidades superiores aos limites de isenção 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear e para 

os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Enquadram-se neste 

grupo quaisquer materiais resultantes de laboratório de pesquisa e ensino 

na área de saúde; laboratórios de análises clinicas; serviços de medicina 

nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos em quantidade 

superior aos limites de eliminação. 

• Grupo D - Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 

resíduos domiciliares. 

• Grupo E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas 

de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; 

micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro 
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quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de 

Petri) e outros similares. 

 

No RDC nº 56 (ANVISA, 2008), para os diferentes grupos de resíduos descritos 

acima são definidos procedimentos específicos para as etapas de gerenciamento. No 

Programa Básico Ambiental (PBA), serão definidos os procedimentos para a 

segregação, acondicionamento, identificação, coleta, transporte, armazenamento 

temporário, tratamento e disposição final dos resíduos gerados no futuro aeroporto. 

O aeroporto contará com uma área reservada para o armazenamento temporário 

dos diversos grupos de resíduos sólidos gerados, com estrutura física que minimize os 

riscos inerentes a este armazenamento. Esta área será denominada Central de 

Resíduos Sólidos e deverá cumprir os critérios estabelecidos no RDC nº 56 (ANVISA, 

2008). 

A Central de Resíduos Sólidos deverá ser submetida a procedimentos de 

limpeza e desinfecção, após cada operação de coleta ou transferência de resíduos, ou 

a critério da autoridade sanitária competente obedecendo ao disposto no anexo I do RDC 

nº 56 (ANVISA, 2008), com vistas à manutenção das condições higiênico-sanitárias.  

De acordo com informativos da INFRAERO e artigos quanto a geração de 

resíduos sólidos aeroportuários e suas interfaces com o turismo, os principais tipos de 

resíduos a serem gerados no aeroporto são: matéria orgânica putrescível; 

papel/papelão; plástico; vidro; metais (ferrosos e não ferrosos); madeira; lâmpadas; 

pilhas e baterias; resíduos infectantes (químicos e biológicos); óleo lubrificante; 

embalagens de óleos lubrificantes/combustíveis; filtros de óleo/combustível; 

trapo/estopa contaminados com óleos/graxas; cartuchos/tonners de impressão; resíduos 

eletrônicos; pallets; resíduos de construção civil; lodo da Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE). 

Estima-se que a geração de resíduos por passageiro é, em média, de 300 

quilogramas, incluindo todos os tipos de resíduos gerados. De acordo com dados do EVT 

e Estudo Preliminar, calcula-se que em 2025 o aeroporto terá capacidade de atender a 

demanda de 1.059.449 passageiros anuais, correspondente à geração de cerca de 

317.835 kg de resíduos sólidos anuais. 

Quanto a demanda a ser gerada pelo empreendimento para o fornecimento de 

ENERGIA ELÉTRICA, embora o terminal de passageiros seja um projeto com área 

customizada, são seguidas as premissas dos padrões de referência da INFRAERO. O 
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quadro abaixo apresenta as potências dos equipamentos propostos pelo memorial GE 

06/01075/01542/00 - Memorial Descritivo das Soluções Técnicas Consolidadas, da 

Infraero.  

 

Quadro 8 - Resumo de equipamentos elétricos. 

Resumo de equipamentos elétricos 

  Equipamentos Propostos Observações 

Transformador 300 kVA - 

Motor-Gerador 140 kVA (stand-by) - 

Nobreak - 
Não é indicado no modelo a potência do Nobreak, no 
entanto, na Planilha de Serviços e Preços – PSP, 
existe uma indicação de uma Nobreak de 7,5 Kva. 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

O sistema elétrico do terminal de passageiros (TPS) compreende todas as 

instalações elétricas a partir do ponto de entrega, que deverá ser previsto na nova rede 

elétrica, podendo ser fornecida pela RGE (Rio Grande Energia) ou ELETROSUL 

(Eletrosul – Centrais Elétricas SA), existentes no local.  

De modo a garantir o fornecimento de energia em caso de falha da rede normal, 

deverá ser interligado com a rede normal um motor-gerador. Sua potência e a 

interligação com a rede normal deverão ser garantidas de acordo com as especificações 

do memorial da Infraero. Apesar de se encontrar apenas previsto um motor-gerador, o 

memorial da Infraero prevê área para a instalação de um segundo elemento (servindo 

de redundância). 

Tendo em conta a existência de alguns equipamentos críticos para a 

operacionalidade do aeroporto, onde não poderá existir uma interrupção no fornecimento 

de energia mesmo que esta seja de pequena duração, deverá existir um sistema de 

Nobreak, cujo potência e instalação deverá estar de acordo com o memorial da 

INFRAERO. Poderão ser previstas ainda a instalação de pequenos nobreaks (instalados 

localmente), caso se verifique a necessidade de alguns dos equipamentos críticos 

possuírem um sistema de redundância. 

Quanto a PRODUÇÃO DE RUÍDO e MATERIAL PARTICULADO, a instalação 

da infraestrutura aeroportuária acarretará em modificações da qualidade do ar de duas 

maneiras: (I) Aumento na concentração de material particulado em suspensão, de 

natureza mineral e quimicamente inerte, inerentes às operações de terraplanagem 

(cortes e aterros), ao trafego de veículos leves, pesados e de maquinas e equipamentos, 
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à montagem de estruturas de obras civis, ao manuseio de insumos e materiais 

pulverulentos e, também, a ação de ventos locais que auxiliam na dispersão desse 

material; e (II) Emissões poluentes automotores de veículos, máquinas e equipamentos. 

Estarão mais susceptíveis à geração do material particulado os moradores e 

pessoas exercendo atividades nas proximidades das rotas de veículos e equipamentos 

ligando as diferentes frentes de serviço. Os próprios trabalhadores da obra também 

serão diretamente afetados por este impacto. 

A produção de ruídos na fase de instalação está associada ao maquinário 

utilizado especialmente nas obras de terraplenagem. Como valor máximo para este tipo 

de equipamentos e veículos pode-se considerar que não haverá geração de ruídos acima 

de 90 dB (A) a 7,0 (sete) metros da fonte. A aplicação da curva de decaimento logarítmico 

a este nível máximo, acaba por gerar os resultados exibidos no quadro abaixo, o qual 

indica o nível sonoro previsto, em função da distância das obras. Essas distâncias são 

válidas para condições ideais de campo livre, sem obstáculos, representando, portanto, 

a máxima distância em que poderá haver quebra de conforto acústico em áreas 

adjacentes. 

 

Quadro 9 - Decaimento do ruído conforme afastamento da fonte. 

Distância (metros) Nível de ruído - dB (A) 

7 90 

10 87 

20 81 

30 77 

40 75 

50 73 

100 67 

150 63 

200 61 

300 57 

400 55 

500 53 

750 49 

1000 47 

1250 45 

1500 43 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Segundo a norma ABNT NBR 10151 os níveis máximos permitidos para uma 

área rural (sítios e fazendas) é de 40 dB (A) durante o dia e 35 dB (A) à noite. Isso mostra 

que às distâncias superiores a 1500 metros do local da obra haverá, potencialmente, a 

ultrapassagem dos padrões legais de ruídos. 

O fluxo de veículos de apoio às obras representará uma emissão sonora de 

menor intensidade frente a considerada na análise acima, logo estando totalmente 

incluída nesta. 

A operação do aeroporto trará como principal fonte de ruído a pista do aeroporto. 

O movimento das aeronaves é um grande gerador de ruídos sujeito a uma série de 

variáveis como: tráfego aéreo, volume de passageiros transportados, tipo de aeronave 

em operação e características do aeródromo, como: tamanho da pista, presença de 

obstáculos, regime de ventos e densidade de ocupações no entorno. 

As informações quanto ao canteiro de obras, serão apresentadas no item 5.2 – 

Projeto Básico. O canteiro de obras é definido pela NR-18 como: “área de trabalho fixa 

e temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra.” Em 

complemento, a NBR 12284 (ABNT, 1991) define como “áreas destinadas à execução e 

apoio dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e 

áreas de vivência.” 

O processo de planejamento do canteiro visa a obter a melhor utilização do 

espaço físico disponível, de forma a possibilitar que homens e máquinas trabalhem com 

segurança e eficiência, principalmente através da minimização das movimentações de 

materiais, componentes e mão-de-obra. As instalações relativas ao Canteiro de Obras 

ocuparão a área indicada conforme PRANCHA 28 – CANTEIRO DE OBRAS.  

A área definida não irá interferir na construção das obras definitivas, sejam obras 

executadas simultaneamente ou não, bem como não interferirá na futura operação do 

aeródromo. A localização do canteiro fica próxima ao acesso já existente, facilitando a 

entrada e saída dos trabalhadores e dos materiais que serão utilizados na obra. 

A área de circulação de veículos será composta com pó de brita de modo a criar 

estabilidade e evitar a eventual formação de lama. O canteiro deverá ser isolado por 

tapumes para evitar o livre acesso. Cabe ressaltar que a segurança patrimonial do 

canteiro, transporte interno de equipamentos, material e pessoal, descarga, carga, 

manuseio e transporte interno de materiais, higiene, medicina e segurança do trabalho, 

serão de responsabilidade da empresa contratada na etapa de instalação. 
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Conforme a NR-04 a obra tem classificação de grau de risco 04, sendo assim de 

acordo com a tabela para dimensionamento do SEMST e sabendo que a obra vai contar 

com mais de 240 funcionários, serão necessários 2 Técnicos de Segurança do Trabalho 

e 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho e 1 Médico de Segurança do Trabalho em um 

período de no mínimo 3 horas diárias. 

A área total do canteiro, a fim de comportar a implantação em questão, deverá 

ser de mínimo de 4.113,00 m². Fará parte do desenvolvimento do Canteiro de Obras: 

Mobilização e Desmobilização; Acessos e Arruamentos internos; Instalações 

Provisórias; Sistemas de Utilidades; Tapumes e Placas; Comunicação Visual. 

A mobilização é a etapa prioritária, precedendo todas as demais e corresponde 

às atividades necessárias ao perfeito desempenho, de modo a permitir que esteja 

adequadamente apta, dispondo de todos os recursos de pessoal, equipamentos, 

viaturas, ferramentas, mobiliário, etc., necessários a execução de todos os serviços de 

implantação do aeroporto. 

A desmobilização é a etapa final da obra e corresponde as atividades relativas a 

remoção de todos os materiais, desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como, 

a limpeza e entrega de áreas afetadas e que não estão no escopo do projeto nas mesmas 

condições do início da obra. Cabe citar que após a desmobilização do canteiro a área 

onde estava locado o mesmo deverá ser entregue limpa e nivelada, assim como áreas 

afetadas durante a obra que impeçam a operação de forma plena do aeroporto após sua 

entrega, como áreas de empréstimos, jazidas, bota-espera e bota-fora, caso seja feita a 

utilização. Segue abaixo algumas premissas gerais: 

• As instalações devem atender a Segurança de Medicina do Trabalho (Lei nº 

6514/1977 e Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria nº 

3214/1978); 

• Quando da etapa de instalação do aeroporto, a empresa encarregada para 

execução das obras será responsável pelo funcionamento do canteiro, 

inclusive a sua operação, segurança, limpeza e manutenção; 

• A localização da área de implantação do canteiro de obras será próxima às 

frentes de serviço; 

• Deverá permitir a facilidade de acesso de veículos, equipamentos e pessoal, 

inclusive de visitantes; 
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• O acesso é controlado e permitido somente às pessoas envolvidas 

diretamente com a obra. 

 

As instalações provisórias que serão implantadas no canteiro foram separadas 

em: Administrativas: Escritório e almoxarifado; Serviço: Abastecimento de combustível e 

transbordo de resíduos; Operacionais: Laboratórios, pátio de armação, pátio de 

carpintaria, pátio de pré-moldados e estoque de agregados; Comunitárias: Espaço de 

convívio e ambulatório; e de segurança: Guarita/Portaria. 

Diversos fatores influenciam o canteiro de obras. Para o estudo em tela, 

utilizaram-se as informações a seguir: 

• Tempo estimado da obra em até 12 (doze) meses de duração; 

• Natureza das obras a serem realizadas: terraplenagem; pavimentação, 

sistema de drenagem pluvial, sinalização horizontal (pintura) e balizamento 

luminoso (sistemas elétricos) e construção civil; 

• Número de trabalhadores de até 240 pessoas; 

• Horário de trabalho é de 8 horas por turno; 

• Não haverá pernoite no canteiro, salvo vigilante, não necessitando de 

alojamento;  

• Não haverá preparo de refeições no canteiro, apenas haverá área destinada 

a refeitório sendo que as comidas e refeições serão trazidas prontas para 

consumo imediato; e 

• A NR-18 é a norma a ser seguida para a implantação do canteiro. 

 

A NR-18 (item 18.3.1) especifica a obrigação da elaboração e implantação do 

PCMAT em estabelecimentos (incluindo frente de obra) com 20 trabalhadores 

(empregados e terceirizados) ou mais. O número de pessoas é estimado conforme 

descrito abaixo. 
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Tabela 3 - Resumo das quantidades de trabalhadores em obra. 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

O canteiro de obras a ser instalado funcionará de acordo com algumas 

premissas. Dessa forma, o acesso ao canteiro deve ser controlado e permitido somente 

às pessoas envolvidas diretamente com a obra. A sinalização deve ser simples, de forma 

a facilitar a localização, o trânsito a evitar acidentes.  

Devido à natureza das obras, o canteiro compreenderá o conjunto de instalações 

dimensionadas e implantadas para o apoio à estas, podendo constar de: Áreas de 

Vivência (vestiários, sanitários e refeitório); Escritórios e laboratórios; Oficinas 

(instalações providas de equipamento e mão-de-obra necessária à manutenção de 

veículos leves, pesados e equipamentos alocados nas obras); Instalações industriais 

(compreende as instalações de usinas de asfalto, usinas de concreto, britadores e de 

misturadoras de agregados); Áreas para armazenamento de materiais a granel (areia, 

brita, etc.); Equipamentos em geral (incluindo máquinas, veículos, equipamentos e 

demais unidades móveis utilizadas na execução propriamente dita dos serviços e obras); 

Ambulatório; Reservatórios de água; Tapumes delimitando a área de canteiro de obras; 

etc. O layout geral do canteiro de obras, com o posicionamento das instalações acima 

mencionadas, será apresentado em planta específica, conforme ANEXO 12. 

 

a) Sanitários 

Está previsto um conjunto composto de lavatório, vaso sanitário e mictório, para 

cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração. A partir do mínimo de 1 (um) chuveiro, 
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para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração, estimou-se em 3 (três) o número 

de chuveiros para cada grupo. Prescrições adotadas baseadas na NR 18: 

• Mantidos em perfeito estado de conservação e higiene; 

• Portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de modo 

a manter o resguardo conveniente; 

• Paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira; 

• Pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; 

• Não se ligar diretamente com os locais destinados às refeições; 

• Independente para homens e mulheres, quando necessário; 

• Ventilação e iluminação adequadas; 

• Instalações elétricas adequadamente protegidas; 

• Pé-direito mínimo de 2,50 metros; e 

• Situadas em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um 

deslocamento superior a 150 (cento e cinquenta) metros do posto de 

trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios. 

 

Os sanitários deverão ser compostos de no mínimo 01 conjunto de lavabo/vaso 

sanitário/mictório (este último item no caso de sanitário masculino), totalizando 2,5 m² de 

área. Serão necessários 06 conjuntos de sanitário masculinos e 06 conjuntos de 

sanitários femininos. Também foi estimado 03 chuveiros para cada grupo de 10 

trabalhadores, sendo necessária uma área útil de 0,80 m² após a instalação de cada 

chuveiro. Considerando que 50% dos trabalhadores seja do sexo masculino e 50% seja 

do sexo feminino; serão necessários 26 chuveiros femininos totalizando 28,80 m² de área 

e 26 chuveiros masculinos totalizando 28,80 m² de área. 

Comercialmente, o container possui uma área de 13,8 m², necessitando-se, 

portanto, de 8 containers, 4 para masculino e 4 containers para feminino, totalizando uma 

área de 110,40 m² para todos os trabalhadores. 

 

b) Refeitório 

Na ausência de referência normativa específica, foi utilizado o parâmetro 1 

m2/pessoa conforme anteprojeto. Este valor tem por base a experiência de diferentes 

empresas, considerando que os refeitórios dimensionados através destes demonstraram 

possuir área suficiente para abrigar todos os funcionários previstos. 
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Colocação de mesas e cadeiras separadas (tipo bar, por exemplo), de modo a 

favorecer que os trabalhadores se agrupem segundo suas afinidades pessoais. Mesmo, 

considerando o fornecimento de refeições prontas, haverá aquecedor de refeições e 

atendimento aos requisitos da NR-18 como, por exemplo, lixeira com tampa, 

fornecimento de água potável por meio de bebedouro ou dispositivo semelhante, mesas 

com tampos lisos e laváveis. Considerando 240 pessoas estima-se 240 m2 para área de 

refeitório.  

 

c) Ambulatório 

Por se tratar de frentes de trabalho com mais de 50 (cinquenta) trabalhadores 

haverá a necessidade de se considerar a implantação de ambulatório. Na ausência de 

referência normativa específica, utilizou-se o padrão de 3 containers de 13,8 m² cada. 

Este valor tem por base o anteprojeto. 

 

d) Ligações provisórias 

Deverão ser tomados os procedimentos formais junto às concessionárias, 

quando possível, para prover o fornecimento provisório de:  

• Fornecimento de energia elétrica: Deverá ser requisitada ligação de 

energia do canteiro junto a concessionária RGE. 

• Abastecimento de água: Foi considerada a alimentação de água fria a partir 

de poço artesiano ou da ETA Morro Alegre (Sistema Marrecas) no Distrito 

de Fazenda Souza, conforme Diretriz n° 14/2018/SAMAE (Sistema de 

Abastecimento de Água). O município precisa definir para etapa de licença 

de instalação quais das duas alternativas de abastecimento irá adotar, 

porém, através da hipótese de ser executado uma rede nova para atender a 

área onde será construído o aeroporto, seria necessário poço artesiano 

apenas para execução da obra.” Tal hipótese deverá ser confirmada na fase 

de projeto executivo/execução da obra. 

• Drenagem pluvial: Tendo em conta que o pavimento adotado para o 

canteiro é em várias formas de brita, não existe impermeabilização do solo, 

o que não gera níveis significativos de água pluvial acumulada, sendo 

considerado que o escoamento se fará de forma natural no terreno. 

• Coleta e tratamento de esgoto sanitário: Foi considerada a coleta e 

tratamento independente por meio de sanitários ecológicos para o canteiro. 
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A empresa deverá possuir todas certificações necessárias para operação e 

os licenciada pelos órgãos ambientais competentes. 

• Coleta e retirada de resíduos/ entulhos provenientes da obra: A empresa 

responsável por este serviço deverá manter o ambiente do canteiro limpo e 

saneado considerando os resíduos sólidos produzidos pelo canteiro 

(resíduos sanitários e de escritório) a serem acondicionados em locais 

próprios com tampa e a disposição final será realizada pelo sistema 

municipal. Os resíduos de construção civil provenientes pelas obras deverão 

ser dispostos em bota-fora licenciados. 

 

No momento de implantação do Aeroporto, serão definidos os caminhos de 

serviço a serem adotados durante a obra. A manutenção do canteiro deverá ocorrer a 

partir do sistema viário existente, bem como do arruamento interno. Essas vias deverão 

ter declividade mínima que permita o escoamento das águas pluviais para o sistema de 

drenagem, garantindo desta forma durabilidade e trafegabilidade em quaisquer 

condições climáticas. 

 

4.3.2. Operação e manutenção 

Com relação a sua operação, pode-se conceituar o aeroporto como sendo uma 

parte essencial do sistema de transporte aéreo, pois estes empreendimentos fornecem 

toda a infraestrutura necessária para permitir a transferência dos modais de transporte 

de superfície para os modais de transporte aéreo, de passageiros e de mercadorias, bem 

como permite que as companhias aéreas possam desenvolver diversos e oferecer 

inúmeros serviços aos usuários. 

Quando da conclusão da implantação do aeroporto e futura operação, serão 

implantados uma série de programas de acompanhamento e monitoramento ambiental 

para controlar as possíveis interferências sobre o ambiente natural. Os programas 

ambientais deverão ser implementados no aeroporto para controle ambiental e mitigação 

dos impactos mencionados no EIA/RIMA ou nos condicionantes e restrições ambientais 

presentes na licença ambiental emitida pelo órgão ambiental licenciador. 

De acordo com o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 156 (RBAC n° 156 – 

Segurança operacional em aeródromos – operação, manutenção e resposta à 

emergência), na etapa de operação, o operador de aeródromo deverá designar, por ato 

próprio, responsável para cada uma das atividades operacionais descritas a seguir: 
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administração do aeródromo; gerenciamento da segurança operacional; operações 

aeroportuárias; manutenção do aeródromo; e resposta à emergência aeroportuária. 

O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 139 (RBAC n° 139 – Certificação 

operacional de aeroportos) estabelece que será concedida pela ANAC a certificação 

operacional, que é um processo complementar ao de homologação para os aeródromos 

enquadrados na seção 139.101, que após as verificações de conformidade com a 

legislação em vigor, emite o Certificado Operacional de Aeroporto com titularidade pelo 

operador de aeródromo, atestando o cumprimento dos requisitos de segurança 

operacional. O Certificado Operacional de Aeroporto é um documento emitido pela 

ANAC que atesta se as condições operacionais estão em conformidade com os 

requisitos de segurança operacional e com as especificações do Manual de Operações 

do Aeródromo (MOPS). 

De acordo com o cálculo das áreas do novo Terminal de Passageiro pela IATA, 

a demanda estimada para o novo aeroporto no ano de 2025 é de 530 passageiros na 

hora pico e movimento de 13.343 aeronaves. A perspectiva para o ano de 2035 é de 

1.146 passageiros na hora pico e movimento de 27.629 aeronaves. A movimentação 

diária de passageiros (média) prevista é de aproximadamente 2.903 no ano de 2025, 

com perspectiva de chegar a 6.281 passageiros no ano de 2035. 

Para a estimativa do quantitativo de pessoas envolvidas no Aeroporto, utilizou-

se a movimentação média de passageiros acima, os acompanhantes e os funcionários 

do aeroporto (vide Quadro 10). De acordo com o Estudo Preliminar (ANEXO 08) e Estudo 

de Viabilidade Técnica do empreendimento (ANEXO 09), os valores utilizados para 

cálculo da demanda de funcionários para o ano de 2025 é 1.162, somando as diversas 

estruturas do aeródromo. No quadro abaixo é possível observar que o número de 

passageiros se refere à embarques e desembarques, e que o valor/ano é a média diária 

x 365 dias. A mesma lógica foi utilizada nas estimativas para o ano de 2035. 

 

Quadro 10 - Estimativa do quantitativo de pessoas envolvidas durante a operação. 

Descritor 
Ano 

2025 2035 

Passageiros/ano 1.059.449 2.292.546 

Passageiros/dia (média) 2.903 6.281 

Acompanhantes 1.452 3.141 

Funcionários aeroporto 1.162 2.513 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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A RBAC n° 154 – Projeto de aeródromos estabelece as regras a serem adotadas 

no projeto de aeródromos públicos. Muitos fatores afetam a determinação da orientação, 

da localização e do número de pistas de pouso e decolagem. Um dos mais importantes 

é o fator de utilização, determinado pela distribuição do vento. Outro fator importante é o 

alinhamento da pista para permitir aproximações em conformidade com as Superfícies 

Limitadoras de Obstáculos (de acordo com a RBAC n° 154 – Projeto de aeródromos). 

O código de referência do aeródromo (número e letra de código) é selecionado 

para fins de planejamento de um aeródromo, deve ser determinado de acordo com as 

características das aeronaves que o aeródromo deverá atender. As aeronaves 

desempenham um papel de grande importância no cenário aeroportuário. O 

conhecimento de suas características, suas exigências e suas tendências são 

fundamentais no desenvolvimento de um projeto ou mesmo no planejamento de um 

aeroporto.  

 

Quadro 11 - Identificação do Cenário. 

Cenário 
(PMD) 

Aeronave 
Crítica 

Peso Máximo de Decolagem 
(PMD) 

Hora Pico de 
Projeto 2025 

Hora Pico de 
Projeto 2035 

Cat./ Tipo Kg Lb Pax/h Pax/h 

 

3 (80%) 

 

 

4C – B737-800 

 

63.213 

 

139.360 

 

530 

 

1146 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura (2019). 

 

Conforme Quadro 11, o código de referência definido para o Aeroporto Regional 

da Serra Gaúcha foi 4C, considerando a aeronave crítica 4C – B737-800 (aeronave 

crítica significa a aeronave em operação, ou com previsão de operar no aeródromo, que 

demanda os maiores requisitos em termos de configuração e dimensionamento da 

infraestrutura aeroportuária, em função de suas características físicas e operacionais).  

O posicionamento e a orientação da pista de pouso e decolagem do novo 

Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) consideraram as trajetórias de chegada 

e saída das aeronaves, de modo a minimizar sua interferência com áreas para uso 

residencial e outras áreas sensíveis ao ruído aeronáutico, na vizinhança do aeródromo, 

a fim de evitar problemas futuros com o ruído produzido pelas aeronaves. 

Conforme mencionado anteriormente, as dimensões da PPD – Pista de Pouso e 

Decolagem associada ao código de referência (4C IFR) serão de 1930,00 metros x 45,00 
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metros, considerando a aeronave crítica 4C – B737-800. O tipo de operação previsto 

será IFR de não-precisão e tráfego tipo regular e não-regular. 

Os dados das aeronaves apresentados a seguir estão sujeitos a alterações e, 

portanto, devem ser utilizados somente como um guia. Informações precisas devem ser 

obtidas do fabricante da aeronave. Muitos tipos de aeronave possuem pesos opcionais, 

modelos diferentes de motores e empuxos (thrusts) diferentes de motor, por isso 

aspectos relacionados ao pavimento e ao comprimento básico de pista vão variar, 

chegando em alguns casos a uma variação suficiente para mudar a categoria da 

aeronave. Vale ressaltar que o comprimento básico de pista não deve ser utilizado para 

o projeto do comprimento da pista de pouso e decolagem, pois o comprimento total 

requerido depende de vários fatores tais como a elevação do aeródromo, temperatura 

de referência e as declividades da pista. 

 

Quadro 12 - Código de referência de aeronaves comerciais. 
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B737-800 Boeing 79016 4C 7 2090 142 34,3 7,0 15,6 17,2 38 39,5 12,6 

A319-100 Airbus 75500 4C 6 1800 128 34,1 8,9 11,4 16,5 33,5 33,5 12,2 

42-300 ATR 16700 2C 4 1090 99 24,57 4,1 4,1 9 27,17 27,17 7,59 

Fonte: ADoc 9981 (PANS Aerodromes), Second Edition, 2016. 

 

É importante destacar que o comprimento básico de pista da aeronave reflete a 

combinação do modelo/mecanismo que fornece o comprimento de pista mais curto e 

com condições padrões (Peso máximo, nível do mar, dia standard, A/C desligado e pista 

seca sem inclinação). Além disso, a envergadura contempla Winglets opcionais. 

Conforme Projeto Básico, serão implantadas RESA’s com comprimento de 240 

metros e largura igual à largura de porção nivelada de Faixa de Pista, tendo ficado a 

RESA com dimensões de 240 metros x 150 metros. A largura da faixa de pista para 

aeronaves código 4C IFR será de 300 metros (150 metros para cada lado do eixo da 

PPD), devendo ser adequada para 2.050 metros x 300 metros.  
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O pátio de aeronaves abrigará até 08 (oito) posições, sendo: 03 posições para 

Boeing B737-800, 03 posições para Airbus A319 e 02 posições para Aeronave ATR 42-

300 considerando manobras com push-back. As capacidades destas aeronaves são: 

• Boeing B737-800: 186 passageiros 

• Airbus A319: 144 passageiros 

• ATR 42-300: 50 passageiros 

 

Embora o dimensionamento do pátio de aeronaves represente os modelos B737-

800, A319 e ATR 42-300, o mix de aeronaves fornecido pela SAC e constante no 

memorial descritivo do empreendimento indica 7 modelos, sendo que estes foram 

utilizados para o dimensionamento do pavimento aeroportuário, que deverá suportar o 

mix de tráfego. No Quadro 13 é possível observar a perspectiva de movimento de 

aeronaves entre 2020 e 2035. 

 

Quadro 13 - Movimentos por aeronaves típicas. 

Aeronave 
Ano 

2020 2025 2030 2035 

C208 39 37 32 20 

Emb120 147 142 121 76 

E145 285 275 235 148 

A319 4426 6225 8822 13177 

B738 (B737-800) 3257 4581 6492 9696 

A321 94 134 194 293 

GA 1372 1949 2793 4218 

Fonte: SAC. 

 

A Lei n° 12.725 (BRASIL, 2012), dispõe sobre o controle da fauna nas 

imediações de aeródromos, define como Área de Segurança Aeroportuária (ASA) a área 

circular do território de um ou mais municípios, definida a partir do centro geométrico da 

maior pista do aeródromo ou do aeródromo militar, com 20 km de raio, cujos uso e 

ocupação estão sujeitos a restrições especiais em função da natureza atrativa de fauna. 

Quanto ao uso e ocupação do solo na ASA ficam estabelecidas restrições à 

implantação de algumas atividades, consideradas de natureza perigosa, por se 

constituírem focos de atração de aves, que poderiam vir a colidir com as aeronaves. 

Portanto, não é permitida a implantação de atividades classificadas como foco de atração 

de pássaros, tais como matadouros, curtumes, vazadouro de lixo e culturas agrícolas, 
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assim como quaisquer outras atividades que possam proporcionar riscos semelhantes à 

navegação aérea. O acompanhamento do gerenciamento do uso do solo no entorno dos 

aeródromos constitui-se numa atividade que envolve diversos órgãos da administração 

pública, tais como: Prefeituras Municipais, Administração Aeroportuária, Órgãos 

Ambientais do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, bem como 

organizações do Comando da Aeronáutica (DAC, DECEA, COMAR, IAC e SERAC). 

O conflito de interesses e a necessidade de impor restrições ao uso do solo, faz 

necessário que existam diretrizes urbanísticas para evitar que a área do entorno do 

aeroporto seja ocupada com empreendimentos que possam limitar ou impedir as 

operações aéreas, induzindo a sua interdição. Tais restrições têm por finalidade 

preservar a segurança na operação das aeronaves, assim como proteger a comunidade 

contra o incômodo sonoro e o risco de acidentes. 

Conforme Comunicação de Despacho (Processo n° 2019/40536) emitida pela 

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (vide ANEXO 37), o município se compromete a 

licenciar e executar todas as obras e alterações viárias necessárias, que forem de sua 

competência, para o acesso ao novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva), 

em processos distintos ao do EIA/RIMA. As principais intervenções a serem executadas 

pelo empreendedor para melhoria e qualificação do sistema viário do entorno são: 

• Instalação de aparelho viário na Estrada Municipal Geraldo D'Agostini para 

disciplinamento do trânsito de passagem e de acesso à área do novo 

Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. 

• Desativação do trecho da Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf, esta 

alteração está prevista no novo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 

de Caxias do Sul. Com isto, para não prejudicar a continuidade da via, será 

criado novo segmento de ligação, com ponto de acesso à 2,6 km a sudeste 

do atual, circundando o limite do empreendimento a noroeste e nordeste, até 

se reconectar com a Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf. 

• Qualificação da ligação viária entre o Distrito de Vila Oliva e a Rodovia BR-

116, em Vila Cristina, por meio da pavimentação asfáltica da Estrada 

Municipal 92, da Estrada Municipal João Edgar Jung e da Estrada Municipal 

Firmino Frizzo, totalizando uma extensão aproximada de 30 km. Esta ligação 

viária será utilizada para deslocamentos entre o Aeroporto Regional da Serra 

Gaúcha e os Municípios ao Sul/ Sudoeste, como Nova Petrópolis, Feliz, Bom 
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Princípio e demais Municípios integrados pela Rodovia BR-116, seguindo em 

direção a Porto Alegre e região metropolitana. 

• Implantação de segmento do anel viário perimetral previsto para a área 

urbana do Distrito de Fazenda Souza, conforme Anexo 5 do PDDI de Caxias 

do Sul. 

• Qualificação da Estrada Municipal Luiz Daneluz, que faz a ligação do 

Aeroporto Regional da Serra Gaúcha com o Município de Gramado.  

 

Os acessos, fluxos e circulações previstos no projeto de implantação do 

aeroporto são mostrados na Figura 14. Toda a área patrimonial do sítio será cercada de 

modo a limitar a área pertencente ao Aeroporto, dessa forma será implantada a cerca 

patrimonial conforme o padrão ICAO. Para garantir a segurança operacional será 

implantada a cerca operacional em todo o perímetro da área de movimentação de 

aeronaves (limitando o lado ar e lado terra). Assim, e uma vez que se trata de um novo 

sítio aeroportuário, será implantada cerca conforme o padrão ICAO.  

A Figura 15 apresenta um croqui da locação das cercas a serem implantadas. 
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Figura 14 - Estruturas previstas para o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva). 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 
 

Figura 15 - Layout das cercas - Definição lado ar e lado terra. 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 
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O Anteprojeto descreve as obras e serviços de implantação da Pista de pouso e 

decolagem 15/33, execução de pista de taxiway, TPS, RESA, faixa preparada, faixa de 

pista, pátio, estacionamento de veículos, vias de acesso, SCI, e implantação da 

infraestrutura necessária do Aeroporto. A planta geral apresenta a distribuição destas 

estruturas dentro do sítio, sendo previstos as seguintes áreas para cada edificação. 

 

Tabela 4 - Áreas gerais do empreendimento. 

Área Total do Sítio do Novo Aeroporto (m²) 
4.456.960,37* 

* Área descrita no Decreto nº 19.692/2018. 

Área Destinada para Edificações Previstas (m²) 

TPS + CUT + DRS 7.505,25 

SCI 2.330,06 

EPTA 607,35 

GUARITA 8,00 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

Além das edificações previstas são consideradas no projeto a implantação do 

sistema de pátio e pista, contendo uma pista de pouso e decolagem, uma taxiway de 

ligação ao pátio e um pátio de aeronaves, bem como, de um estacionamento de veículos, 

vias de acesso, estacionamento da EPTA e via do SCI.  

Em todos os elementos construídos, que se fizerem necessários, serão 

consideradas as normas de acessibilidade NBR 9050 (ABNT, 2015) e NBR 16.537 

(ABNT, 2016), a Resolução CONTRAN n° 303 (BRASIL, 2008) e Resolução CONTRAN 

n° 304 (BRASIL, 2008), leis e decretos que regulamentam a matéria (Lei n° 10.048/2000; 

Lei n° 10.098/2000; Lei n° 10.741/2003; Decreto n° 5.296/2004; Lei n° 13.146/2015), 

entre outras complementares, como premissa básica. 

O estacionamento projetado deve apresentar vagas previstas para idosos e PCR 

na proporção de 5% e 2% respectivamente, conforme a Resolução CONTRAN n°s 303 

e 304 (BRASIL, 2008). O estacionamento terá 500 vagas, portanto a proporção de vagas 

especiais é de no mínimo 25 vagas exclusivas para idosos e 10 vagas exclusivas para 

PCR. 

Está prevista a implantação de calçadas para que o aeroporto possa se adequar 

às normas de acessibilidade. É previsto a instalação do piso tátil direcional, entre o TPS 

e o estacionamento, prevendo o percurso que melhor atenda às necessidades de 

acessibilidade, assim como a instalação do piso tátil de alerta em todos os obstáculos, 

previstas na NBR 9050 (ABNT, 2015) e NBR 16.537 (ABNT, 2016).  
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As calçadas e passeios são planos e de pavimentação antiderrapante, 

principalmente as que estão expostas ao tempo, todas devem apresentar largura mínima 

de duas unidades de passagem, ou seja, mínimo de 1,2 metros, conforme Figura, 

referente à faixa livre, devendo estar livre de quaisquer obstáculos (postes, lixeiras, 

placas, semáforos, bancos, etc.). O percurso até o TPS deve prever desníveis mínimos 

e no caso de guia rebaixada a mesma terá solução adequada, de acordo com sua 

implantação, para a transposição do obstáculo. 

A análise de riscos ambientais serve de referência para os procedimentos 

internos dos órgãos ambientais no licenciamento de atividades e/ou instalações, capazes 

de causar danos às pessoas e/ou ao meio ambiente, em pontos externos às instalações, 

em decorrência de liberações acidentais de substâncias perigosas e/ou energia de forma 

descontrolada, dentro de um contexto de análise de riscos. Para a identificação de 

perigos e análise de risco será baseada em métodos tradicionalmente utilizados para 

APR – Análise Preliminar de Riscos conforme classificação das futuras instalações, 

exigências para obtenção de licenças (conforme categoria de risco) e padrões de 

tolerabilidade de riscos adotados.  

Quanto a identificação e classificação dos tipos de acidentes possíveis que 

possam apresentar consequências ao meio ambiente, relacionados ao empreendimento 

na operação aeroportuária, por se tratar de produto que será licitado posteriormente, não 

é plausível a especificação de modelos, pois isso poderia configurar direcionamento de 

fornecedores, o que é proibido por Lei. Portanto, os tipos de acidentes possíveis na fase 

de operação, será abordado de uma maneira mais ampla. Na etapa de obtenção da 

licença de operação, deverá ser atualizado conforme as especificações técnicas dos 

equipamentos, insumos, entre outros elementos importantes. 

A elaboração da análise de risco de acordo com o Manual de Análise de Riscos 

Ambientais n° 01 (FEPAM, 2001), com a apresentação das respectivas conclusões 

gerais da APR, arrolando os cenários de risco sério ou crítico identificados e listagem 

das recomendações decorrentes da análise contempla a etapa de instalação e de modo 

geral a futura operação (vide Capítulo 10 deste EIA). 

A técnica selecionada para analisar os riscos envolvidos nas obras de 

implantação e futura operação do Aeroporto na região de Vila Oliva foi a análise 

preliminar de perigos associados.  

Através da observação das dinâmicas de funcionamento da atividade referente 

as obras de instalação do Aeroporto, foram identificados os seguintes perigos/eventos: 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

102 

Atropelamentos de pedestres/ operários; Atropelamentos da fauna; Queda em mesmo 

nível; Queda em altura; Choque-elétrico; Incêndio no canteiro de obras/ áreas de 

armazenamento de resíduos; Queda de equipamento durante as obras; Vazamento de 

produtos perigosos/ geração de efluentes líquidos (águas contaminadas); Proliferação 

de doenças; Acidente com veículos e equipamentos; e Disposição irregular de resíduos 

sólidos. 

A figura abaixo apresenta um fluxograma contendo os principais impactos 

ambientais associados aos riscos/eventos. 
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Figura 16 - Fluxograma dos principais impactos ambientais associados aos riscos/eventos. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Nos quadros abaixo são apresentadas as planilhas detalhadas de cada 

evento/perigo mencionado, com as suas respectivas causas, consequências/efeitos e 

principais recomendações. 

 

Quadro 14 - Evento/perigo atropelamento de pedestres/ operários. 

PERIGO/ EVENTO Nº 01 – ATROPELAMENTO DE PEDESTRES/ OPERÁRIOS 

CAUSAS 

• Falta de atenção ao dirigir; 

• Veículo em alta velocidade; 

• Falha mecânica; 

• Imprudência, negligência ou imperícia do condutor; 

• Pedestre ou operários utilizando via de veículos e/ou maquinários; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Perda de carga; 

• Embargo, multas e/ou indenizações; 

• Danos às vítimas (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Estabelecer regras de trânsito na área de tráfego de veículos durante as 
obras; 

• Garantir que todos os veículos possuam sinalização sonora e luminosa 
adequada para as manobras de marcha-a-ré; 

• Garantir que todo aparelho de guindar emita sinais sonoros e luminosos 
durante seus deslocamentos; 

• Garantir que as máquinas e equipamentos sejam operados por trabalhador 
habilitado e devidamente identificado; 

• Garantir que não haja trânsito ou permanência de pessoas no setor 
necessário à rotina operacional das máquinas e equipamentos. 

 
Quadro 15 - Evento/perigo atropelamento da fauna. 

PERIGO/ EVENTO Nº 02 – ATROPELAMENTO DA FAUNA 

CAUSAS 

• Falta de atenção ao dirigir; 

• Veículo em alta velocidade; 

• Falha mecânica e/ou operacional; 

• Imprudência, negligência ou imperícia do condutor; 

• Animais atravessando vias internas dos veículos e rodovia; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões. 
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CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas e/ou indenizações; 

• Danos aos animais (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos e/ou órgãos fiscalizadores. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas e Legislações Ambientais pertinentes; 

• Estabelecer regras de trânsito na área de tráfego de veículos e maquinários 
durante as obras; 

• Garantir que as máquinas e equipamentos sejam operados por trabalhador 
habilitado e devidamente identificado; 

• Garantir que não haja trânsito ou permanência de animais no local 
necessário à rotina operacional das máquinas e equipamentos; 

• Executar na íntegra o Programa de Afugentamento da Fauna. 

 
Quadro 16 - Evento/perigo queda em mesmo nível. 

PERIGO/ EVENTO Nº 03 – QUEDA EM MESMO NÍVEL 

CAUSAS 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Superfície escorregadia; 

• Existência de obstáculo/ desnível/ buraco; 

• Mal súbito; 

• Desatenção às normas de segurança; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões; 

• Não utilização ou uso inadequado dos equipamentos de segurança. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Danos às vítimas (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Multas trabalhistas; 

• Problemas com sindicatos. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Especificar e exigir o uso de EPI’s (sapatos com sola antiderrapante, por 
exemplo); 

• Treinar e capacitar os trabalhadores; 

• Identificar e/ou isolar os locais com obstáculos, desníveis ou buracos. 

 
Quadro 17 - Evento/perigo queda em altura. 

PERIGO/ EVENTO Nº 04 – QUEDA EM ALTURA 

CAUSAS 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Condições climáticas adversas; 

• Mal súbito; 
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• Desatenção às normas de segurança; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões; 

• Não utilização ou uso inadequado dos equipamentos de segurança. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos às vítimas (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Especificar e exigir o uso de EPI’s; 

• Treinar e capacitar os trabalhadores; 

• Garantir que as escadas, rampas e demais acessos sejam mantidas em 
bom estado de conservação e limpeza. 

 
Quadro 18 - Evento/perigo choque-elétrico. 

PERIGO/ EVENTO Nº 05 – CHOQUE-ELÉTRICO 

CAUSAS 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Exposição à corrente elétrica; 

• Não-atendimento da NR-10; 

• Não utilização ou uso inadequado dos equipamentos de segurança; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões; 

• Falha técnica e/ou operacional; 

• Dispositivos de segurança inadequados/ inexistentes. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Danos às vítimas (perda da consciência, queimaduras ou morte); 

• Danos materiais; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) (sobretudo a NR-10); 

• Garantir que não sejam colocadas extensões elétricas nas estruturas e 
rampas de acesso. 

 
Quadro 19 - Evento/perigo incêndio no canteiro de obras/ áreas de armazenamento de resíduos. 

PERIGO/ EVENTO 
Nº 06 – INCÊNDIO NO CANTEIRO DE OBRAS/ ÁREAS DE 
ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS 

CAUSAS 
• Falhas elétricas; 

• Iniciação acidental; 
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• Fumar em local proibido; 

• Falha mecânica ou operacional; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Estocar e/ou misturar e segregar inadequadamente produtos químicos e 
resíduos sólidos; 

• Dispositivos de segurança inadequados/ inexistentes; 

• Ausência de sinalização; 

• Condições atmosféricas adversas. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Danos às vítimas (lesões, escoriações, fraturas, afogamento, queimaduras 
ou morte); 

• Danos materiais e ao meio ambiente; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com sindicatos e/ou órgãos fiscalizadores envolvidos. 

RECOMENDAÇÕES 

• Impor cláusulas de segurança e garantia nos contratos com os prestadores 
de serviço e terceirizados; 

• Providenciar o abandono e/ou isolamento da área diretamente afetada; 

• Compatibilizar com o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais 
e Programa Ambiental e Construção; 

• Dividir as responsabilidades para atuação no combate ao incêndio; 

• Destacar uma equipe responsável para manter livres os acessos das 
viaturas de Socorro; 

• As unidades devem manter listagem atualizada de todos os equipamentos 
de combate à emergência, incluindo os de incêndio, com sua localização e 
capacidade. 

 
Quadro 20 - Evento/perigo queda de equipamentos durante as obras. 

PERIGO/ EVENTO Nº 07 – QUEDA DE EQUIPAMENTOS DURANTE AS OBRAS 

CAUSAS 

• Falta de cuidado ao manusear ferramentas/ materiais/ equipamentos; 

• Local inadequado para o armazenamento; 

• Dispositivos de segurança inadequados/inexistentes; 

• Falha de equipamento ou operacional; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Condições climáticas adversas. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Lesões, escoriações, fraturas, etc; 

• Atraso da operação; 

• Possibilidade de vítimas; 

• Vazamento de óleo/ material contaminante no solo; 

• Multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Perda do equipamento e possivelmente da capacidade e operacional. 
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RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Estabelecer cronograma para vistorias e testes dos equipamentos e 
maquinários; 

• Garantir que as máquinas e equipamentos sejam operados apenas por 
trabalhador habilitado e devidamente identificado; 

• Verificar se o local de armazenamento é adequado para o tipo de material; 

• Realizar treinamento sobre os riscos da atividade, manipulação e operação 
de equipamentos; 

• Estabelecer cronograma para vistorias e testes dos equipamentos. 

 
Quadro 21 - Evento/perigo vazamento de produtos perigosos/ geração de efluentes líquidos. 

PERIGO/ EVENTO 
Nº 08 – VAZAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS/ GERAÇÃO DE 
EFLUENTES LÍQUIDOS (ÁGUAS CONTAMINADAS) 

CAUSAS 

• Manuseio inadequado de matéria-prima e insumos; 

• Manuseio inadequado dos resíduos sólidos; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Ruptura e/ou queda de recipientes/ insumos; 

• Colisão de veículos, máquinas ou equipamentos; 

• Dispositivos de segurança inadequados/ inexistentes; 

• Manutenção e operação inadequada de equipamentos e insumos; 

• Matéria-prima/ insumos e resíduos acondicionados de maneira 
inadequada. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos ambientais; 

• Danos às vítimas (alergia, irritabilidade, náusea, morte); 

• Reações de sensibilização/ alergias/irritativas; 

• Explosão por mistura de produtos incompatíveis; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com os órgãos fiscalizadores. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Disponibilizar equipamentos de proteção individual adequado a ação de 
emergência; 

• Garantir que as embalagens com produtos perigosos não sejam 
movimentadas com equipamentos inadequados que possam danificá-las; 

• Segregar adequadamente os resíduos sólidos, respeitando as classes; 

• Instalar em locais estratégicos, contendo a identificação das classes e tipos 
de resíduos sólidos (implementação do PGRCC); 

• Atendimento às pessoas feridas é prioritário em relação a quaisquer outros 
danos; 

• Caso o vazamento esteja fora de controle ou necessite abandono da área, 
deve-se: (a) isolar a área; (b) providenciar o abandono da área afetada; (c) caso 
atinja empreendimentos lindeiros, deve-se imediatamente fazer a comunicação 
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aos mesmos e acionar os órgãos de emergência; 

• Importante lembrar que, sempre que existir população exposta, as 
autoridades municipais e o responsável devem considerar a necessidade de 
adoção de medidas imediatas visando tornar o local minimamente seguro, até 
que sejam implantadas as medidas de remediação propriamente ditas. 

 
Quadro 22 - Evento/perigo proliferação de doenças. 

PERIGO/ EVENTO Nº 09 – PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS 

CAUSAS 

• Limpeza inadequada do canteiro de obras e instalações provisórias; 

• Condições inadequadas de segregação, manuseio, armazenamento e 
transporte dos resíduos sólidos; 

• Deficiências da infraestrutura existente para o gerenciamento dos resíduos 
durante as obras; 

• Falta de capacitação ou insuficiência profissional da equipe técnicas 
envolvida no gerenciamento dos resíduos; 

• Vulnerabilidades quanto à legislação pertinente; 

• Ausência de estruturas adequadas para o armazenamento temporário dos 
resíduos sólidos; 

• Formas de destinação final incorretas. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Prejuízo econômico; 

• Danos à saúde humana; 

• Atraso das atividades; 

• Multas e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem do empreendedor; 

• Problemas com sindicatos. 

RECOMENDAÇÕES 

• Implementar um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil (PGRCC) apoiado nos requisitos ambientais e sanitários; 

• Estabelecer procedimentos de limpeza e desinfecção para os veículos, 
equipamentos, recipientes e instalações físicas (área de armazenamento 
temporário); 

• Realizar capacitação da equipe envolvida no gerenciamento dos resíduos; 

• Especificar e exigir o uso de EPI’s; 

• Dispor de estruturas adequadas para o armazenamento temporário dos 
resíduos sólidos; 

• Implementar um sistema de controle de vetores. 

 
Quadro 23 - Evento/perigo acidente com veículos e equipamentos. 

PERIGO/ EVENTO Nº 10 – ACIDENTE COM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

CAUSAS 

• Excesso de velocidade; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Ausência de sinalização; 

• Mal súbito; 
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• Falha mecânica e/ou operacional. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Danos aos equipamentos e/ou instalações físicas; 

• Danos às vítimas (lesões, escoriações, fraturas, queimadura ou morte); 

• Danos ao meio ambiente; 

• Multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Incêndio/explosão; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com sindicatos. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Sinalizar as vias adequadamente (limite de velocidade, alertas, sentido do 
tráfego, restrição de acesso, etc.); 

• Garantir que todos os veículos possuam sinalização sonora e luminosa 
adequada para as manobras de marcha-a-ré; 

• Garantir que as cargas transportadas por caminhões ou carretas estejam 
peadas ou fixas de modo a evitar sua queda acidental. 

 
Quadro 24 - Evento/perigo disposição irregular de resíduos sólidos. 

PERIGO/ EVENTO Nº 11 – DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

CAUSAS 

• Manuseio inadequado/ incorreto de resíduos; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Ruptura e/ou queda de recipientes de acondicionamento e transporte dos 
resíduos sólidos; 

• Colisão de veículos, máquinas ou equipamentos; 

• Dispositivos de segurança e/ou acondicionamento inadequados/ 
inexistentes para a realidade desta obra; 

• Manutenção inadequada de equipamentos; 

• Resíduos acondicionados de maneira inadequada nos locais definidos. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos ambientais/ Passivos ambientais; 

• Danos às vítimas (alergia, irritabilidade, náusea, morte); 

• Reações de sensibilização/ alergias/irritativas; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com os órgãos fiscalizadores. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Atender as Normas e Diretrizes Técnicas Ambientais quando a gestão dos 
resíduos sólidos; 

• Disponibilizar equipamentos de proteção individual adequado a ação de 
emergência; 

• Garantir que as embalagens com produtos perigosos não sejam 
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movimentadas com equipamentos inadequados que possam danificá-las; 

• Segregar adequadamente os resíduos sólidos, respeitando as classes; 

• Instalar em locais estratégicos, quadro contendo a identificação das 
classes e tipos de resíduos sólidos; 

• Atendimento às pessoas feridas é prioritário em relação a quaisquer outros 
danos; 

• Caso a disposição irregular esteja fora de controle ou necessite abandono 
da área, deve-se: (a) isolar a área; (b) providenciar o abandono da área afetada; 
(c) caso atinja empreendimento lindeiros, deve-se imediatamente fazer a 
comunicação aos mesmos e acionar os órgãos de emergência. 

• Importante lembrar que, sempre que existir população direta ou 
indiretamente exposta, as autoridades municipais e o responsável pela área 
devem considerar a necessidade de adoção de medidas imediatas visando 
tornar o local minimamente seguro, até que sejam implantadas as medidas de 
remediação propriamente ditas. 

 

A análise de risco consistiu em identificar a atual percepção e gestão dos riscos 

e perigos que poderão ocorrer durante as obras de implantação do futuro Aeroporto, 

verificando os danos (consequências) e a frequência (probabilidade) de ocorrência dos 

eventos, possibilitando que sejam tomadas precauções mitigadoras destes riscos. 

A partir dos resultados obtidos na análise preliminar realizada para a obra em 

questão constatou-se que nenhum dos cenários acidentais foi considerado com risco 

crítico, sendo que aqueles categorizados como de risco sério deverão ser gerenciados 

de modo a que o risco residual se situe em níveis adequados. 

Ao longo das análises foram indicadas diversas recomendações preventivas e 

mitigadoras com objetivo de minimizar ou mesmo eliminar os riscos estudados. Ressalta-

se ainda a importância de realizar revisões periódicas na análise de risco de acordo com 

o andamento de cada fase de instalação da obra. 

O aeroporto tem um ambiente operacional regulamentado para toda a 

movimentação aérea, inclusive com procedimentos para garantir a segurança das 

operações em condições meteorológicas adversas ou determinar sua suspensão, de 

acordo com padrões e práticas recomendadas internacionalmente. Através das 

dinâmicas de funcionamento da atividade referente a operação do sítio aeroportuário, 

foram identificados os principais perigos/eventos ao meio ambiente. Os perigos 

potenciais identificados como decorrentes da operação do aeroporto, a saber: Incômodo 

sonoro decorrente do ruído aeronáutico; Emissão de gases poluentes e particulados 

provenientes dos motores das aeronaves e de outros veículos no aeroporto; 

Atropelamentos da fauna; Risco de colisão entre fauna e aeronaves (Perigo Aviário na 

ASA); Vazamento de produtos perigosos (vazamento de óleos lubrificantes e 
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combustíveis de aviação, veículos de abastecimento, equipamentos de rampa na área 

de movimento); Proliferação de doenças; e Disposição irregular de resíduos sólidos. 

A Figura 623 apresenta um fluxograma contendo os principais impactos 

ambientais associados aos riscos/eventos. 

 

Figura 17 - Fluxograma dos principais impactos ambientais associados aos riscos/eventos. 

Fonte: Garden Engenharia (2019). 
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Nos quadros abaixo são apresentadas as planilhas detalhadas de cada 

evento/perigo mencionado, com as suas respectivas causas, consequências/efeitos e 

principais recomendações. 

 

Quadro 25 - Evento/perigo incômodo sonoro decorrente do ruído aeronáutico. 

PERIGO/ EVENTO Nº 01 – INCÔMODO SONORO DECORRENTE DO RUÍDO AERONÁUTICO 

CAUSAS 

• Falta de manutenção nas aeronaves; 

• Falha e/ou problemas mecânicos/ elétricos; 

• Dispositivos de controle inadequados/ inexistentes; 

• Tráfego aéreo, volume de passageiros transportados, tipo de aeronave em 
operação e características do aeródromo, como tamanho da pista, presença de 
obstáculos, regime de ventos e densidade de ocupações no entorno. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Lesões ou distúrbios à saúde humana; 

• Danos biológicos ao ecossistema; 

• Distúrbios auditivos, desconcentração nas atividades e pequenas 
inconveniências ao meio social; 

• Embargo, multas e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Estabelecer regras de trânsito na área de tráfego de veículos na operação 
do sítio aeroportuário; 

• Exigir dos empregados, trabalhadores e demais pessoas que trabalhem ou 
necessitem acessar a Área Operacional do Aeroporto o uso de EPI’s; 

• Integrar legislações de uso e ocupação do solo do município com as 
orientações referentes aos Planos de Zona de Proteção das operações aéreas; 

• Compatibilizar o uso e ocupação do solo do munícipio no que se refere às 
áreas abrangidas pelas curvas de ruído;  

• Identificar usos e ocupações incompatíveis com as operações 
aeroportuárias, garantindo uma integração harmônica entre o aeroporto e a 
cidades envolvidas;  

• Promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo;  

• Atuar preventivamente, junto à Comissão de Linhas Aéreas, ou comissão 
similar no Aeroporto, para evitar a concentração de voos em horários sensíveis 
para a população e o meio biótico; 

• Fiscalizar o cumprimento das medidas propostas; 

• Criação de Comitê Local de Gerenciamento do Ruído Aeronáutico – 
CLGRA.  
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Quadro 26 - Evento/perigo emissão de gases poluentes e particulados. 

PERIGO/ EVENTO 
Nº 02 – EMISSÃO DE GASES POLUENTES E PARTICULADOS 
PROVENIENTES DOS MOTORES DAS AERONAVES E DE OUTROS 
VEÍCULOS NO AEROPORTO 

CAUSAS 

• Falta de manutenção nas aeronaves e veículos de apoio; 

• Falha e/ou problemas mecânicos; 

• Dispositivos de controle inadequados/ inexistentes; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Manutenção e operação inadequada de equipamentos; 

• Durante a operação do novo aeroporto, as principais fontes contaminantes 
da atmosfera por parte das atividades aeroportuárias serão as aeronaves e os 
veículos automotores de apoio em terra. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos à saúde humana e ao meio ambiente pela contaminação do ar 
atmosférico; 

• Danos ambientais (fauna e flora); 

• Danos às pessoas (alergia, irritabilidade, náusea); 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com os órgãos fiscalizadores. 

• Observação: o perímetro de atuação deste perigo é variável, pois depende 
fortemente das condições climáticas, principalmente do vento local, podendo 
estender-se para longe do sítio aeroportuário. Existe, porém, a característica de 
rápida dispersão dos gases e dos particulados, o que faz com que as 
consequências sejam avaliadas como menores. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Disponibilizar equipamentos de proteção individual adequado a ação de 
emergência; 

• Garantir o padrão da qualidade do ar nas áreas diretamente afetadas pelo 
empreendimento, em cumprimento à legislação em vigor;  

• Controlar e minimizar possíveis interferências na fauna e flora locais; 

• Implementar na íntegra o Programa de Monitoramento de Emissão de 
Gases (PMEG). 

• Observação: com relação a este Cenário de risco, a INFRAERO dispõe de 
um programa - o Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas - cuja 
finalidade é desenvolver projetos e ações para mitigar os impactos ambientais 
decorrentes da emissão de poluentes atmosféricos provenientes dos sítios 
aeroportuários. 

 
Quadro 27 - Evento/perigo atropelamento da fauna. 

PERIGO/ EVENTO Nº 03 – ATROPELAMENTO DA FAUNA 

CAUSAS 
• Falta de atenção ao dirigir; 

• Veículo em alta velocidade; 
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• Falha mecânica e/ou operacional; 

• Imprudência, negligência ou imperícia do condutor; 

• Aumento da geração de ruídos; 

• Aumento do número de veículos nas estradas de acesso ao aeroporto; 

• Animais atravessando vias internas dos veículos e rodovia; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas e/ou indenizações; 

• Danos aos animais (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos e/ou órgãos fiscalizadores. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas e Legislações Ambientais pertinentes; 

• Estabelecer regras de trânsito na área de tráfego de veículos nas 
dependências do aeroporto e entorno; 

• Garantir que as máquinas e equipamentos sejam operados por trabalhador 
habilitado e devidamente identificado; 

• Garantir que não haja trânsito ou permanência de animais no local 
necessário à rotina operacional das máquinas e equipamentos; 

• Alertar condutores sobre a presença/travessia de animais silvestres e o 
risco de atropelamento;  

• Executar na íntegra o Programa de Afugentamento da Fauna. 

 
Quadro 28 - Evento/perigo colisão entre fauna e aeronaves. 

PERIGO/ EVENTO 
Nº 04 – RISCO DE COLISÃO ENTRE FAUNA E AERONAVES (PERIGO 
AVIÁRIO NA ASA) 

CAUSAS 

• Existência de locais atrativos para a avifauna na ASA (aterro sanitário, 
represas de captação, curtumes, frigoríficos e áreas de lavouras); 

• Áreas de alimentação e dessedentação no entorno. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Danos à aeronave, inconveniência para passageiros; 

• Danos materiais e pessoais (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem do empreendimento. 

• Observação: as consequências deste tipo de perigo potencial variam em 
função da natureza da atividade envolvida no eventual acidente. O grau de 
severidade das consequências depende do grau de vulnerabilidade da 
aeronave frente a esses perigos potenciais e das densidades populacionais das 
áreas sob as trajetórias de voo. 

RECOMENDAÇÕES 

• Treinar empregados do aeroporto para identificar animais mais comuns e 
focos atrativos no aeroporto, em especial na área de movimento;  

• Deve ser realizada a modificação do habitat atrativo à avifauna, fazendo 
com que diminua ou elimine os locais de abrigo, alimento e água disponíveis no 
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ambiente e que possam atrair as aves; 

• A limpeza e desobstrução de valas de drenagem e esgotamento de áreas 
alagadas; 

• Procedimentos de afugentamento da avifauna da área de manobras do 
Aeroporto e realizar captura e manejo de aves (caso necessário);  

• Realizar visitas sistemáticas e eventuais com realização de captura de 
ovos e de animais sempre que necessário; 

• Denúncias formais de irregularidades observadas na ASA aos órgãos 
reguladores; 

• Realização de seminários e reuniões técnicas sobre perigo aviário com a 
Comunidade Aeroportuária e o Poder Público local, para sensibilização acerca 
do problema. 

• Observação 1: a utilização de velocidade reduzida, quando voando entre o 
solo e 10.000 pés, área onde acontece a quase totalidade das colisões tem 
reduzido o número de ocorrências. Os operadores devem realmente reportar 
todos os eventos, mesmo aqueles sem danos, pois nestes casos se forma a 
base de dados sobre determinado aeroporto, permitindo ações preventivas.  

• Observação 2: o abate de aves ou coleta de ovos somente deve ser 
realizado quando comprovado que outros métodos como os descritos neste 
programa não surtiram efeitos significativos e deverá seguir a IN n° 72 (IBAMA, 
2005). O abate só deve ser realizado em cano de ineficiência de outras técnicas 
e em casos que tragam diretamente risco à vida humana. 

 
Quadro 29 - Evento/perigo vazamento de produtos perigosos. 

PERIGO/ EVENTO 

Nº 05 – VAZAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS (VAZAMENTO DE ÓLEOS 
LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO, VEÍCULOS DE 
ABASTECIMENTO, EQUIPAMENTOS DE RAMPA NA ÁREA DE 
MOVIMENTO) 

CAUSAS 

• Manuseio inadequado de matéria-prima e insumos; 

• Manuseio inadequado dos resíduos sólidos; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Ruptura e/ou queda de recipientes/ insumos; 

• Colisão de veículos, máquinas ou equipamentos; 

• Dispositivos de segurança inadequados/ inexistentes; 

• Manutenção e operação inadequada de equipamentos e insumos; 

• Matéria-prima/ insumos e resíduos acondicionados de maneira 
inadequada. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos ambientais (degradação do solo e a contaminação de recursos 
hídricos do sítio aeroportuário, comprometendo as características físicas e 
químicas desses elementos); 

• Danos às vítimas (alergia, irritabilidade, náusea, morte); 

• Explosão por mistura de produtos incompatíveis; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com os órgãos fiscalizadores. 

RECOMENDAÇÕES • Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
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Emprego (MTE); 

• Garantir que as embalagens com produtos perigosos não sejam 
movimentadas com equipamentos inadequados que possam danificá-las; 

• Instalar sistemas de separação de água e óleo para a drenagem de pistas 
e pátios, áreas de abastecimento de aeronaves e veículos e nos locais em que 
são realizadas manutenções de equipamentos; 

• Segregar adequadamente os resíduos sólidos, respeitando as classes; 

• Instalar em locais estratégicos, contendo a identificação das classes e tipos 
de resíduos sólidos (implementação do PGRS); 

• Caso o vazamento esteja fora de controle ou necessite abandono da área, 
deve-se: (a) isolar a área; (b) providenciar o abandono da área afetada; (c) caso 
atinja áreas lindeiras, deve-se imediatamente fazer a comunicação aos mesmos 
e acionar os órgãos de emergência; 

• Importante lembrar que, sempre que existir população exposta, as 
autoridades municipais e o responsável devem considerar a necessidade de 
adoção de medidas imediatas visando tornar o local minimamente seguro, até 
que sejam implantadas as medidas de remediação propriamente ditas. 

 
Quadro 30 - Evento/perigo proliferação de doenças. 

PERIGO/ EVENTO Nº 06 – PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS 

CAUSAS 

• Limpeza inadequada do sítio aeroportuário (áreas físicas, pátios, 
instalações, etc.; 

• Condições inadequadas de segregação, manuseio, armazenamento e 
transporte dos resíduos sólidos; 

• Deficiências da infraestrutura existente para o gerenciamento dos resíduos 
durante a operação; 

• Falta de capacitação ou insuficiência profissional da equipe técnicas 
envolvida no gerenciamento dos resíduos; 

• Vulnerabilidades quanto à legislação pertinente; 

• Ausência de estruturas adequadas para o armazenamento temporário dos 
resíduos sólidos; 

• Formas de destinação final incorretas. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Prejuízo econômico; 

• Danos à saúde humana; 

• Atraso das atividades; 

• Multas e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem do empreendedor; 

• Problemas com sindicatos. 

RECOMENDAÇÕES 

• Implementar um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) apoiado nos requisitos ambientais e sanitários; 

• Adotar procedimentos de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos conforme RDC n° 56/2008 da ANVISA; 

• Adotar procedimentos de Fiscalização e Controle Sanitário no Aeroporto e 
Aeronaves conforme RDC n° 02/2003 da ANVISA; 

• Estabelecer procedimentos de limpeza e desinfecção para os veículos, 
equipamentos, recipientes e instalações físicas (área de armazenamento de 
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resíduos, insumos, etc.); 

• Realizar capacitação da equipe envolvida no gerenciamento dos resíduos; 

• Especificar e exigir o uso de EPI’s; 

• Dispor de estruturas adequadas para o armazenamento temporário dos 
resíduos sólidos e implementar um sistema de controle de vetores. 

 
Quadro 31 - Evento/perigo disposição irregular de resíduos sólidos. 

PERIGO/ EVENTO Nº 07 – DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

CAUSAS 

• Manuseio inadequado/ incorreto de resíduos; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Ruptura e/ou queda de recipientes de acondicionamento e transporte dos 
resíduos sólidos; 

• Colisão de veículos, máquinas ou equipamentos; 

• Dispositivos de segurança e/ou acondicionamento inadequados/ 
inexistentes para a realidade desta obra; 

• Manutenção inadequada de equipamentos; 

• Resíduos acondicionados de maneira inadequada nos locais definidos. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos ambientais/ Passivos ambientais; 

• Danos às vítimas (alergia, irritabilidade, náusea, morte); 

• Reações de sensibilização/ alergias/irritativas; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com os órgãos fiscalizadores. 

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Atender as Normas e Diretrizes Técnicas Ambientais quando a gestão dos 
resíduos sólidos; 

• Disponibilizar equipamentos de proteção individual adequado a ação de 
emergência; 

• Garantir que as embalagens com produtos perigosos não sejam 
movimentadas com equipamentos inadequados que possam danificá-las; 

• Segregar adequadamente os resíduos sólidos, respeitando as classes; 

• Instalar em locais estratégicos, quadro contendo a identificação das 
classes e tipos de resíduos sólidos; 

• Atendimento às pessoas feridas é prioritário em relação a quaisquer outros 
danos; 

• Caso a disposição irregular esteja fora de controle ou necessite abandono 
da área, deve-se: (a) isolar a área; (b) providenciar o abandono da área afetada; 
(c) caso atinja empreendimento lindeiros, deve-se imediatamente fazer a 
comunicação aos mesmos e acionar os órgãos de emergência. 

• Importante lembrar que, sempre que existir população direta ou 
indiretamente exposta, as autoridades municipais e o responsável pela área 
devem considerar a necessidade de adoção de medidas imediatas visando 
tornar o local minimamente seguro, até que sejam implantadas as medidas de 
remediação propriamente ditas. 
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A análise de risco consistiu em identificar a atual percepção e gestão dos riscos 

e perigos que poderão ocorrer na futura operação do Aeroporto, possibilitando que sejam 

tomadas precauções mitigadoras destes riscos. Ressaltamos que na etapa de operação 

a análise deverá ser atualizada com as informações condizentes com a realidade, bem 

como a definição das ações e procedimentos de emergência, sinalizações de 

emergência, instruções corretivas e preventivas, treinamentos atualização dos 

organismos contatáveis em casos de emergência, dentre outros requisitos (conforme 

futura licitação). 

As atividades realizadas e ações recomendadas estão previstas nos Programas 

Básicos Ambientais (PBA), contemplando os programas ambientais que integram a 

gestão ambiental da obra do Aeroporto e sua correlação com os meios diagnosticados e 

respectivas etapas. Estes programas propiciam orientações e condições necessárias 

para a realização das obras, considerando as informações de segurança e preservação 

do meio ambiente. 

Uma vez sejam identificadas inadequações ou irregularidades na execução das 

ações previstas nos programas ambientais, as ações corretivas recomendadas são: 

• Suspender imediatamente a atividade e/ou procedimento inadequado e 

informar os gestores imediatos da não conformidade verificada 

(evento/perigo); 

• Isolar a área e identificar a extensão e reflexo da irregularidade dentro do 

empreendimento e na sua área de influência direta; 

• Revisar detalhadamente os procedimentos e normas de execução aplicáveis 

para a atividade com os responsáveis visando à reciclagem da equipe; 

• Acompanhar e monitorar a retomada das atividades/ medidas adotadas, 

visando verificar se as medidas corretivas tomadas foram eficazes e 

eficientes e/ou adequadamente implantadas. 

 

Quando da ocorrência de acidentes ambientais durante a etapa de obras, bem 

como a detecção de situações perigosas que possam contribuir para a geração de 

acidentes e danos ambientais, devem ser realizados especificamente estudos de análise 

desses riscos. É importante ressaltar que, sempre quando houver modificações nos 

procedimentos, nas instalações, nos equipamentos, no canteiro de obras, ou seja, 

quando for inserida uma nova atividade conforme cronograma de execução, os operários 
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envolvidos devem receber treinamentos sobre as alterações e/ou novas etapas a serem 

desenvolvidas para implantação do Aeroporto. 

Considera-se de extrema importância, em caso de situação de emergência, 

acionar o Serviço de Emergência Ambiental DEAMB/FEPAM. Este serviço especializado 

atende a toda e qualquer poluição acidental no estado do Rio Grande do Sul. 

Após o encerramento das obras de implantação, desmobilização do canteiro de 

obras e estruturas provisórias de apoio, os registros efetuados deverão compor o 

relatório da emergência, que deverá ser finalizado pelos participantes e responsáveis 

técnicos.  

Recomenda-se para o acompanhamento das obras a elaboração do Programa 

de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO) do empreendimento. Deverá ser exigido e controlado 

através do Programa Ambiental de Construção (PAC), a apresentação do PPRA e 

PCMSO para todos os prestadores de serviço e terceirizados contratados para execução 

da obra. 

 

4.3.3. Órgão financiador e valor do investimento 

4.3.3.1. Órgão financiador do empreendimento 

O Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) é parte integrante da Região 

4 do “Programa de Investimento em Logística (PIL): Aeroportos” do Governo Federal. O 

programa este que prevê investimentos em ferrovias, rodovias, portos e aeroportos.  

Em 2012 o Governo Federal anunciou a primeira fase do Programa de 

Investimento em Logística: Aeroportos, com o objetivo de afim de qualificar o serviço 

aeroportuário nacional, ampliar a oferta de transporte aéreo à população brasileira e 

reconstruir a rede de aviação regional. Neste projeto foi anunciado investimento R$ 7,3 

bilhões em 270 aeroportos, onde entre os 15 do Estado do Rio Grande do Sul o Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) estava contemplado.  

No que tange as questões relacionadas a desapropriação, o Decreto Municipal 

n° 19.692 (CAXIAS DO SUL, 2018) declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação as áreas de terras do futuro sítio. Até a data de protocolo do EIA, não foi 

definido o órgão financiador para desapropriação das áreas do empreendimento.  

O projeto do Aeroporto foi apresentado para investidores internacionais no 15º 

Fórum Latino-Americano e Brasileiro de Liderança Estratégica em Infraestrutura, em 

setembro de 2017, demonstrando o potencial da região e posicionando Caxias do Sul no 
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cenário nacional. De acordo com o empreendedor, a alternativa de Parceria Público-

Privada (PPP) não pode ser descartada e precisa ser analisada para que se possa tomar 

uma decisão. Outras opções elencadas são: Precatório do Governo Estadual, Fundos 

de Investimentos ou até mesmo o Município de Caxias do Sul se responsabilizar pelas 

indenizações. 

Para que isso ocorra, é de suma importância a obtenção da Licença Prévia (LP) 

para o Aeroporto, documento que é concedido na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

 

4.3.3.2. Valor total do empreendimento 

Conforme Ordem de Serviço n° 2018.0001.0013, a planilha de serviços e preços 

do futuro Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) não pode ser apresentada 

nesta etapa do licenciamento ambiental. Esclarecemos que a estratégia da SAC no 

contrato junto ao Banco do Brasil para elaboração dos projetos dos aeroportos regionais, 

dentre estes o novo aeroporto de Caxias do Sul, segue a Lei n° 12.462/2011 (Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas – RDC), onde o orçamento do Anteprojeto segue 

de forma sigilosa no certame que comporá futuro processo licitatório.  

De acordo com os esclarecimentos prestados pelo Analista Ambiental da 

FEPAM, em seu e-mail de 05/10/2018, o orçamento seguirá de forma sigilosa na 

apresentação do EIA/RIMA. Este orçamento do Anteprojeto considera o orçamento para 

execução das obras e contempla a contratação de empresa para elaboração de projeto 

básico e projeto executivo, além da execução das obras. Somente após elaborado o 

projeto executivo estará disponível cronograma físico-financeiro do empreendimento. 

 

4.3.3.3. Valor da compensação ambiental 

A Compensação Ambiental está prevista na Lei Federal n° 9.985 (BRASIL, 2000) 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 

estabelecendo os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades 

de conservação. Na legislação de aplicação da compensação ambiental para os 

empreendimentos de significativo impacto ambiental, é exigida a aplicação de um 

percentual mínimo de 0,5% (meio por cento) dos custos totais previstos para sua 

implantação. 
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Hipoteticamente, considerando-se que o custo total previsto para a fase de 

implantação do empreendimento fosse R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), 

associado ao definido no § 1º do artigo 36 da Lei nº 9.985, de 18 de Julho de 2000, que 

determina que o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor como 

“compensação ambiental” não poderá ser inferior a 0,5% (meio por cento), entende-se 

que o valor a ser aplicado para obras de implantação do futuro Aeroporto é de 0,5% (zero 

vírgula cinco por cento) daquele valor total relacionado à implantação do 

empreendimento; ou seja, R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

4.4. Alternativas locacionais e tecnológicas 

A revisão do Plano Aeroviário do Estado do Rio Grande do Sul (PARGS), 

aprovado pela Portaria n° 206/GC5, de 07 de março de 2003, teve por objetivo analisar 

o desenvolvimento socioeconômico regional e do transporte aéreo no estado, com o 

propósito de reavaliar a estrutura e classificação do sistema de aeroportos constante no 

então vigente Plano aprovado pela Portaria n° 02/1SC4, de 12 de maio de 1985. Dentre 

os municípios que desempenham papel preponderante de polarização na Região 

Serrana na hierarquização socioeconômica e potencial turístico, foram identificados 

como municípios de maior relevância Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, 

Gramado e Canela. 

Tendo em vista o esgotamento infraestrutural do atual aeroporto de Caxias do 

Sul (Aeroporto Regional Hugo Cantergiani) e a impossibilidade de ampliá-lo, o Estado 

iniciou a prospecção de novos sítios nos municípios de Caxias do Sul, Farroupilha, 

Carlos Barbosa e Bento Gonçalves com o objetivo de implantar um novo aeroporto na 

Região da Serra Gaúcha. Estudos iniciais para escolha do melhor local para a 

implantação do novo aeroporto da região serrana ocorreram em meados dos anos de 

2002/2003, onde áreas em Flores da Cunha, Farroupilha e Caxias do Sul foram cotados 

para receber o empreendimento. Assim, foram analisadas áreas potenciais sob a ótica 

da logística de transporte, do sistema viário, da engenharia aeroportuária, do meio 

ambiente, dos recursos hídricos, da ocupação e expansão urbana e de custos de 

desapropriação, dentre outros aspectos. 

Sobre a questão de investimento visando reforma e ampliação do Cantergiani 

(SBCX), foi executado um estudo de viabilidade técnica do sítio. Tendo em vista que hoje 

aeroporto encontra-se irregular perante aos normativos do Comando da Aeronáutica 

(obstáculos) e da ANAC (RBAC n° 154, principalmente quanto a faixa de pista e RESA); 
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a regularização apontou necessidade de desapropriações a altos custo e impacto social; 

conhecidos problemas meteorológicos na área atual; a SAC tratou com Estado e 

Municípios, definindo-se pelos estudos das novas áreas. 

Participaram destes estudos equipes do Segundo Centro Integrado de Defesa 

Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) através do Relatório n° 07/DQ-

OTAJ03 de 05/06/2003, do extinto Instituto de Aviação Civil (lAC) através do Parecer 

Técnico n° 300/DPT-3/04 de 13/02/2004, e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

através do Relatório n° 09/2007 (vide ANEXO 28 – ALTERNATIVAS LOCACIONAIS). 

O levantamento mostrou naquela oportunidade que o Distrito de Vila Oliva, em 

Caxias do Sul/RS, ofereceria as melhores condições. O Departamento Aeroportuário do 

Estado (DAP) destacou, ainda, o relevo e a rara neblina como fatores positivos. 

Para a realização de escolha de sítio, tantos os critérios técnicos, operacionais, 

ambientais como os econômicos foram ponderados visto que o aeroporto deve garantir 

a segurança para as operações realizadas e também deve estar perto do centro gerador 

de demanda de modo que seja um empreendimento autossustentável. Os dados 

utilizados foram obtidos tanto com estudos realizados na região pela Secretaria Nacional 

de Aviação Civil – Departamento de Investimentos e DAP/RS (vide ANEXO 28 – 

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS). 

 

4.4.1. Alternativas locacionais – estudo locacional preliminar ANAC 2007 e 

DAP/RS 2010 

A região da Serra Gaúcha localiza-se no nordeste do estado do Rio Grande do 

Sul, englobando 38 cidades como Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos 

Barbosa e Farroupilha, entre outras. A região corresponde a 7,6% do total da população 

do Estado, sendo que as duas primeiras concentram aproximadamente 60% do 

contingente demográfico regional. 

A cidade de Caxias do Sul é a maior da região e possui uma elevada importância 

econômica, sendo um importante polo agroindustrial e metalmecânico, concentrando 

cerca de 6,0% do PIB do Estado, constituindo assim, juntamente à Região Metropolitana 

de Porto Alegre, um eixo de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. 

Concentra, ainda, 8,0% da população estadual e abrange 15 municípios em sua área de 

influência. 

Em relação à infraestrutura aeroportuária regional, existem A infraestrutura 

presente no atual Aeroporto de Caxias do Sul é composta por uma pista de pouso e 
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decolagem, com dimensões de 1.670 metros x 30 metros, em asfalto, com suporte 

24/F/A/X/T, pistas de táxi e dois pátios de estacionamento de aeronaves (13.740,00 m² 

e 3.933,00 m²). Possui um terminal de passageiros com aproximadamente 1.200,00 m², 

além de nove hangares, Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA) e estação 

meteorológica. 

O Plano Aeroviário do Estado do Rio Grande do Sul (PARGS, 2003), aprovado 

pela Portaria n° 260/GC5, de 07 de março de 2003, identificou um alto potencial 

econômico na localidade relacionado à indústria metalmecânica - o segundo polo do País 

depois de São Paulo/SP. Desta forma, foi classificada como regional na rede estadual 

de aeroportos. No entanto, o envolvimento urbano verificado no aeródromo (Aeroporto 

Regional Hugo Cantergiani) inviabiliza a sua expansão no sítio atual. Assim, o Plano 

indicou a necessidade de escolha de uma nova área com possibilidade de implantação 

de infraestrutura adequada ao atendimento às operações de aeronaves 4D (A 300 e B 

767-200). As informações obtidas no âmbito dos governos estadual e municipal, bem 

como observações “in loco”, permitiram analisar os principais aspectos que envolveram 

os sítios estudados. Toda a região possui um relevo extremamente acidentado, 

dificultando a localização de uma área viável para a implantação de empreendimentos 

aeroportuários. 

Para escolha da melhor alternativa locacional, foram avaliadas as interferências 

ambientais juntamente com as características técnicas apresentada por cada sítio e a 

consequente justificativa da alternativa locacional preliminar selecionada. O 

detalhamento deste estudo foi elaborado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

com auxílio das Prefeituras Municipais em 2007 e reavaliado pelo Departamento 

Aeroportuário – DAP/RS em 2010 (vide ANEXO 28 – ALTERNATIVAS LOCACIONAIS). 

 

4.4.1.1. Levantamento dos dados  

Foi realizada uma seleção e análise de áreas referentes às possíveis opções dos 

futuros Sítios Aeroportuários para a Serra Gaúcha, de modo a averiguar de forma 

expedita as áreas que apresentam as condições minimamente favoráveis para 

implantação de um sítio aeroportuário. Os trabalhos de prospecção, identificação e 

escolha de áreas potenciais foram realizados de acordo com os requisitos e parâmetros 

definidos nas especificações técnicas, com apoio da Matriz de Ranqueamento e critérios 

pré-definidos. A partir dos critérios de avaliação foi realizada a pontuação de cada área 

resultando em um ranqueamento que direcionou a escolha do melhor sítio segundo os 
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aspectos ambientais, econômicos, físicos, biológicos e socioambientais. Desta maneira, 

foi possível indicar a área com maior chance de abrigar o futuro aeródromo. 

Inicialmente foram identificadas 3 (três) grandes áreas com condições 

favoráveis. As áreas propostas são a região de Mato Perso/Monte Bérico, Vila Oliva e 

uma área a oeste do município de Farroupilha, próximo à divisa com o município de 

Carlos Barbosa. Além desta análise preliminar dos sítios potenciais, os técnicos da 

ANAC reuniram os estudos já realizados no local pela própria ANAC, relativos à escolha 

de sítio aeroportuário na Serra Gaúcha e pelo Comando da Aeronáutica relativo à análise 

de obstáculos no entorno dos sítios. 

 

Figura 18 - Alternativas locacionais para o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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Conforme informado em relatório técnico da ANAC, durante visita in loco, foi 

possível constatar que a área proposta na Alternativa 3 já abrigava uma indústria 

instalada que ocupa grande parte da localidade, dificultando uma possível instalação no 

local. Além disso, a área engloba grande parte da região de captação de água de 

Farroupilha (área extremamente sensível ambientalmente), tornando ainda mais 

impactante a realização de qualquer obra de grande porte no local, sendo esta já 

descartada. 

A opção do Governo do Estado do Rio Grande do Sul pelo sítio de Vila Oliva, 

localizado no Município de Caxias do Sul, foi subsidiada pelo Parecer Técnico 300/DPT4, 

de 13 de fevereiro de 2004 emitido pelo IAC, pelo Relatório 019/OTA/07, de 12 de agosto 

de 2007 pelo CINDACTA II, e da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) através do 

Relatório 09/2007, nos quais constam os resultados das análises dos sítios 

preliminarmente indicados pelo DAP/RS, a saber: Sítio 01 (Região de Monte Bérico/Mato 

Perso – Município de Farroupilha) e Sítio 02 (Vila Oliva – Município de Caxias do Sul), 

ver ANEXO 11. 

 

4.4.1.2. Análise dos sítios indicados 

Assim, no ano de 2010 (vide ANEXO 28 – ALTERNATIVAS LOCACIONAIS), a 

Secretaria de Infraestrutura e Logística, através do Departamento Aeroportuário, 

atendendo às reivindicações dos municípios antes citados, resolveu estudar com maior 

profundidade uma área localizada no município de Farroupilha, na localidade 

denominada Mato Perso (em alguns documentos também referida como Monte Bérico), 

possibilitando compará-la à área de Vila Oliva, anteriormente já estudada. 

Para a escolha final do sítio foi estabelecido um critério de pesos relativos e 

absolutos dos atributos, utilizando-se os conceitos excelente, bom, satisfatório e ruim, 

com pesos absolutos variando de 4 a 1, respectivamente. A avaliação foi feita de acordo 

com os grupos de fatores de relacionamento urbano, operacionais e físicos, com o 

estabelecimento de pesos relativos dos atributos dentro de cada grupo. 

O agrupamento dos temas de informação, contemplaram os seguintes itens: 

• Fatores de relacionamento urbano: distancia ao centro urbano; vias de 

acesso; relação da pista com a cidade; sobrevoo da cidade; ocupação do 

entorno; infraestrutura de serviços. 

• Fatores operacionais: obstáculos físicos; direção dos ventos; proximidade 

de aeroportos. 
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• Fatores físicos: terraplenagem e topografia; geologia; dimensões possíveis; 

meio ambiente; área para infraestrutura; desapropriações e construções 

existentes. 

 

DISTÂNCIA AO CENTRO URBANO 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: está distante 12 km do 

centro de Farroupilha e 17 km do centro de Caxias do Sul (apresenta-se mais 

próximo do centro gerador de demanda).  

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: está distante 28 km do centro de Caxias do 

Sul e 53 km do centro de Farroupilha.  

 

VIAS DE ACESSO 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: quanto à acessibilidade, 

Mato Perso/Farroupilha: 5 km por estrada municipal pavimentada até a 

Rodovia RSC-453, 5 km pela Rodovia RSC-453 até o trevo de acesso a 

Farroupilha, e 2 km até o centro de Farroupilha, totalizando 12 km; e Mato 

Perso/Caxias do Sul: 5 km por estrada municipal pavimentada até a Rodovia 

RSC-453, 4,5 km até o trevo de acesso à Caxias do Sul e 7,5 km até o centro 

de Caxias do Sul, totalizando 17 km.   

 

Figura 19 - Sítio aeroportuário Monte Bérico/ Mato Perso. 

 
Fonte: DAP/RS (2010). 
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• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: não apresenta nenhuma implicação com os 

centros urbanos de Caxias do Sul e demais cidades da região; as Zonas de 

Proteção de Aeródromo e de Ruído não tem conflito com a cidade e já estão 

gravadas no Plano Diretor de Caxias do Sul. 

 
Figura 20 - Sítio aeroportuário Vila Oliva. 

 
Fonte: DAP/RS (2010). 

 

Quanto à acessibilidade, Vila Oliva/Caxias do Sul: até Fazenda Souza 13 km 

pavimentados, de Fazenda Souza até a Rodovia RSC-453, 5 km pavimentados, 

totalizando 18 km em estrada municipal, 6 km pela Rodovia RSC-453 até encontrar a 

Rodovia BR-116, sendo mais 3 km até o centro de Caxias do Sul, totalizando 27 km; e 

Vila Oliva/Farroupilha: até Fazenda Souza 13 km pavimentados, de Fazenda Souza até 

a Rodovia RSC-453, 5 km pavimentados, totalizando 18 km em estrada municipal; após, 

35 km pela Rodovia RSC-453 até Farroupilha, totalizando 53 km. 

 

RELAÇÃO DA PISTA COM A CIDADE 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: encontra-se totalmente 

envolvido pela malha urbana e a sua implantação acarretaria em grandes 

restrições no uso do solo, atingindo inclusive os centros urbanos de 

Farroupilha e de Caxias do Sul.  

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: não apresenta nenhuma implicação com os 

centros urbanos de Caxias do Sul e demais cidades da região; as Zonas de 
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Proteção de Aeródromo e de Ruído não tem conflito com a cidade e já estão 

gravadas no Plano Diretor de Caxias do Sul. 

 

Figura 21 - Sítio Mato Perso. Figura 22 - Sítio Vila Oliva. 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 

 

SOBREVOO DA CIDADE 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: a aproximação dar-se-á por 

sobre a cidade, abrangendo áreas densamente habitadas, fato inconveniente 

à segurança e à qualidade de vida da população. 

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: não haverá aproximação de aeronaves sobre 

zonas densamente habitadas. 

 

Figura 23 - Sítio Mato Perso (sobrevoo na 
região de Farroupilha – nuvens indicando teto 

baixo). 

 
Figura 24 - Sítio Vila Oliva (sobrevoo na região 

de Caxias do Sul). 

  
Fonte: Relatório 09/2007 – ANAC (2007). 
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OCUPAÇÃO DO ENTORNO 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: impossibilidade de 

implantação das curvas de ruído 1 e 2, face ao grande número de residências 

existentes no interior das mesmas, situação que inviabiliza a homologação de 

aeródromos pelos organismos federais competentes. Mapa Temático com 

Curvas de Ruído 1 e 2 

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: pouca ocupação do entorno do sítio 

aeroportuário, não havendo restrições ao zoneamento de ruído. 

 

Figura 25 - Sítio Mato Perso (ocupação do 
entorno). 

Figura 26 - Sítio Vila Oliva (ocupação do 
entorno). 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 
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Figura 27 - Sítio Mato Perso (ocupação nas 
curvas de ruído 1 e 2). 

Figura 28 - Sítio Vila Oliva (ocupação nas 
curvas de ruído 1 e 2). 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 

 

INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: possui rede de energia 

elétrica, telefonia e rede de água. 

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: possui rede de energia elétrica e telefonia. 

 

OBSTÁCULOS FÍSICOS 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: encontramos inúmeros 

obstáculos, no interior e no entorno, de qualquer poligonal lançada sobre a 

área que delimite o sítio aeroportuário. 

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: não há obstáculo físico significativo. 

 

DIREÇÃO DOS VENTOS 

A predominância de ventos sudeste/noroeste, com a indicação do rumo de pista 

15/33. As mesmas condições foram assumidas devido à localização dos sítios na mesma 

região. 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: não há empecilho para 

lançamento de eixo de pista, quanto à direção dos ventos.  
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• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: o eixo lançado no sítio já estudado em Vila 

Oliva está de acordo com a direção dos ventos predominantes. 

 

PROXIMIDADE DE OUTROS AEROPORTOS 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: Estão nas proximidades os 

aeródromos de Nova Prata a 50 km, Veranópolis a 35 km, Bento Gonçalves a 

22 km e Garibaldi a 25 km. 

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: Estão nas proximidades os aeródromos de 

Canela a 25 km e Caxias do Sul a 30 km. 

 

GEOLOGIA 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: predomina rocha sã e 

alteração de rocha. 

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: predomina alteração de rocha, principalmente 

basalto decomposto. 

 

ÁREA PARA INFRAESTRUTURA 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: não apresenta as 

dimensões necessárias, com área plana de aproximadamente 2.000 metros 

por 500 metros, insuficiente para a construção da infraestrutura necessária, 

tais como, pátios de aeronaves, terminais de carga e passageiros, áreas de 

abastecimento, de rampa, etc. 

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: há possibilidade para a construção da 

infraestrutura necessária a um aeroporto do porte desejado, com mediana 

movimentação de terra. 
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TERRAPLANAGEM E TOPOGRAFIA 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: a altitude no sítio de Mato 

Perso apresenta uma variação de até 320 metros (420 metros a 740 metros), 

o que ocasionaria um volume de terraplanagem (corte e aterro) inviável para 

a implantação do aeroporto pretendido. Em função do relevo, a área fica 

comprometida para o lançamento de poligonal que comporte os equipamentos 

do aeroporto desejado. 

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: altimétricamente, o sítio apresenta um 

desnível de até 90 metros, com boa possibilidade técnica e econômica, do 

ponto de vista da terraplanagem, para a implantação do aeroporto. 

Considerando o levantamento planialtimétrico, é possível lançar uma 

poligonal que possibilite a construção de duas pistas de pouso/decolagem e 

os demais equipamentos necessários, conforme recomenda a ANAC no 

relatório “Novo Aeroporto da Região Serrana/RS” – setembro de 2007. 

 

Figura 29 - Sítio Mato Perso. Figura 30 - Sítio Vila Oliva. 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 
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Figura 31 - Comparação entre Perfil Longitudinal do eixo da pista de pouso/decolagem de Mato 

Perso/Vila Oliva. 

 
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 

 

O sítio de Mato Perso/ Monte Bérico apresenta um relevo acidentado, 

caracterizado por ondulações/ depressões e com pequenos platôs intercalados pelas 

irregularidades do terreno. 

 

 

DIMENSÕES POSSÍVEIS 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: pela análise da topografia 

conclui-se que o sítio não tem condições de receber pistas de 4000 metros ou 

mesmo 3000 metros, o que é insuficiente.   

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: comporta duas pistas de pouso/decolagem, 

sendo a principal de até 4.400 metros e outra paralela com pelo menos 3.100 

metros, ambas com 45 metros de largura, de acordo com o que recomenda a 

ANAC no relatório “Novo Aeroporto da Região Serrana/RS” – setembro de 

2007. 
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Figura 32 - Sítio Mato Perso. Figura 33 - Sítio Vila Oliva. 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 

 

MEIO AMBIENTE 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: conforme o levantamento 

do satélite QUICK BIRD, há 125,7 hectares de mata nativa, atingida pela pista 

de pouso/decolagem, 3.000 m (metros lineares) de cursos d’água e 8,7 

hectares de açudes, ambos atingidos pela pista. Encontramos, ainda, na área, 

culturas agrícolas diversas, predominando a vinicultura, 96,2 hectares; temos, 

também, 34,3 hectares de vegetação rasteira e 36 hectares de APP (Área de 

Preservação Permanente). O local apresenta ocupação predominante de 

chácaras, observada a existência de araucárias e de um aterro de resíduos 

industriais, distando aproximadamente 1 km do sítio. 

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: há 23,7 hectares de mata nativa, a qual não 

será atingida pela pista de pouso/decolagem, conforme eixo já lançado no 

sítio, bem como pelas áreas necessárias ao restante da infraestrutura 

aeroportuária. A grande maioria da área do sítio está coberta por vegetação 

rasteira, 108,3 hectares, pequenos arbustos e pelo cultivo de macieiras e 

hortigranjeiros, 112,8 hectares, não se constituindo em obstáculo ambiental. 

Quanto aos recursos hídricos, encontramos 647 m (metros lineares) de curso 

d’água – Rio Piaí – e pequena incidência de açudes, 1,9 hectares, construídos 

para irrigação das culturas agrícolas. Há, ainda, 7,2 hectares de APP (Área 
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de Preservação Permanente). O local apresenta ocupação predominante de 

pastagens e usos agrícolas, existência de Aterro Sanitário dentro da ASA. 

 

Figura 34 - Sítio Mato Perso (APP’s nas curvas 
de ruído). 

Figura 35 - Sítio Vila Oliva (APP’s nas curvas 
de ruído). 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 

 
Figura 36 - Sítio Mato Perso (recursos hídricos 

nas curvas de ruído – cursos d’água). 
Figura 37 - Sítio Vila Oliva (recursos hídricos 

nas curvas de ruído – cursos d’água). 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 
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Figura 38 - Sítio Mato Perso (áreas de açudes 
nas curvas de ruído 1 e 2). 

Figura 39 - Sítio Vila Oliva (áreas de açudes 
nas curvas de ruído 1 e 2). 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 

 
Figura 40 - Sítio Mato Perso (mata cultivada 

nas curvas de ruído 1 e 2). 
Figura 41 - Sítio Vila Oliva (mata cultivada nas 

curvas de ruído 1 e 2). 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 
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Figura 42 - Sítio Mato Perso (mata nativa nas 
curvas de ruído 1 e 2). 

Figura 43 - Sítio Vila Oliva (mata nativa nas 
curvas de ruído 1 e 2). 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 

 
Figura 44 - Sítio Mato Perso (estradas nas 

curvas de ruído 1 e 2). 
Figura 45 - Sítio Vila Oliva (estradas nas 

curvas de ruído 1 e 2). 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 
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Figura 46 - Sítio Mato Perso (áreas de cultura 
nas curvas de ruído). 

Figura 47 - Sítio Vila Oliva (áreas de cultura 
nas curvas de ruído). 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 

 
Figura 48 - Sítio Mato Perso (solo exposto nas 

curvas de ruído). 
Figura 49 - Sítio Vila Oliva (solo exposto nas 

curvas de ruído). 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 

 
Quanto aos aspectos ambientais analisados, resumidamente, temos o quadro 

comparativo de áreas e suas interferências. 

 

Quadro 32 - Comparativo dos aspectos ambientais para Seleção de Sítio. 

Quesitos analisados Sítio Mato Perso Sítio Vila Oliva 

Área de preservação permanente 838.189,09 m² 212.966,51 m² 
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Quesitos analisados Sítio Mato Perso Sítio Vila Oliva 

Açudes 176.898,90 m² 72.662,67 m² 

Culturas 2.329.466,24 m² 2.888.002,47 m² 

Edificações 20.952,50 m² 5.206,80 m² 

Estradas 51.084,52 m² 17.013,32 m² 

Mata cultivada 21.959,43 m² 160,63 m² 

Mata nativa 3.222.481,81 m² 725.952,98 m² 

Solo exposto 760.332,82 m² 2.655.812,56 m² 

Cursos d’água 7.163,68 m 2.010,94 m 

Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 

 
DESAPROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÕES EXISTENTES 

• Alternativa 1 - Sítio Mato Perso/ Monte Bérico: 9.700 m² de área construída, 

em grande parte constituída por residências de bom e médio acabamento, 

também existindo pavilhões industriais. Quanto às desapropriações, pela 

localização da área, tipo e padrão das edificações, podemos concluir que o 

custo para tanto é elevado. 

• Alternativa 2 - Sítio Vila Oliva: 3.000 m² de área edificada, basicamente 

composta por galpões e depósitos para uso agrícola. Como o sítio encontra-

se em área rural, utilizada para fins agrícolas há, contrariamente à área de 

Mato Perso, um reduzido número de proprietários. 

 

Figura 50 - Sítio Mato Perso (área de 
edificações nas curvas de ruído). 

Figura 51 - Sítio Vila Oliva (área de edificações 
nas curvas de ruído). 

  
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

141 

 

4.4.1.3. Matriz de Ranqueamento 

Após analisadas e pontuadas todas as áreas em todos os critérios, passamos à 

consolidação dos pontos de cada uma das localidades conforme apresentado a seguir.  

Deve ser considerada com a devida antecedência a existência de áreas 

impróprias ao sítio aeroportuário por motivos legais, tais como as decorrentes de 

legislações ambientais e urbanísticas. Estas áreas deverão ser excludentes e definidas 

logo na escolha dos sítios propostos. A pontuação final atribuída às áreas é o resultado 

da média aritmética dos pontos atribuídos por cada técnico signatário deste estudo, a 

cada um dos 15 atributos considerados. 

 

Quadro 33 - Matriz de Ranqueamento Estudo de Seleção de Sítio. 

OPÇÕES DE SÍTIOS – ALTERNATIVAS LOCACIONAIS 

Atributos/ Critérios 

Alternativa 1 

Sítio Mato Perso/ 
Monte Bérico 

Alternativa 2 

Sítio Vila Oliva 

1. DISTÂNCIA AO CENTRO URBANO 2,25 1,50 

2. VIAS DE ACESSO 5,40 2,70 

3. RELAÇÃO DA PISTA COM A CIDADE 0,60 1,90 

4. SOBREVOO DA CIDADE 1,25 4,75 

5. OCUPAÇÃO DO ENTORNO 0,90 3,00 

6. INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS 0,80 0,30 

7. OBSTÁCULOS FÍSICOS 2,40 8,00 

8. DIREÇÃO DOS VENTOS 6,40 6,40 

9. PROXIMIDADE DE OUTROS AEROPORTOS 1,40 2,20 

10. TERRAPLENAGEM E TOPOGRAFIA 1,50 5,10 

11. GEOLOGIA 0,80 1,50 

12. DIMENSÕES POSSÍVEIS 1,00 3,80 

13. MEIO AMBIENTE 1,00 3,60 

14. ÁREA PARA INFRAESTRUTURA 0,50 1,90 

15. DESAPROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÕES EXISTENTES 0,50 1,80 

TOTAL  26,70 48,45 

PONTUAÇÃO FINAL 5,34 9,69 

Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 

 

A PRANCHA 19 – INTERFERÊNCIAS REGIONAIS considerou os pontos 

passíveis de interferência com o a implantação do novo aeroporto, sendo que a sua 

execução poderá interferir somente quanto às áreas de preservação permanente 
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(conforme legislação vigente); corredores ecológicos (mas não está na área prevista 

para execução das obras); Aterro Sanitário de Caxias do Sul (dentro da ASA) e 

potencializará positivamente a dinâmica urbana e de transporte local na região. Quanto 

a interferência no atual Aeroporto Regional de Caxias do Sul, quando da implantação e 

operação do futuro Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, o atual será desativado. 

Portanto, a planta das interferências regionais contempla a alternativa locacional 

selecionada (Vila Oliva) e informações do Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

 

4.4.1.4. Considerações Finais 

Em resumo, a região de Farroupilha, Garibaldi e Bento Gonçalves é 

caracterizada por relevo bastante acidentado, entrecortado por talvegues e com carência 

de áreas planas compatíveis com a implantação de um aeroporto de grande porte; além 

de condições meteorológicas menos favoráveis em virtude da ocorrência de intensa 

nebulosidade em comparação às condições do sítio de Vila Oliva. Ainda, essa região 

apresenta alto grau de parcelamento do solo, visto que as áreas são ocupadas por vários 

proprietários com infraestrutura instalada, situação diferente à observada na área de Vila 

Oliva. 

Conforme análise e avaliação através dos critérios que cobrem objetivamente 

todos os requerimentos e exigências estabelecidas por Metodologias de Seleção de 

Sítios para Aeroportos e Aeródromos aplicadas internacionalmente, a Matriz de 

Ranqueamento acima demonstrada permite as seguintes conclusões: 

• Foram identificadas 2 (duas) áreas prioritárias como possíveis Sítios 

Aeroportuários, que atendem satisfatoriamente aos critérios estabelecidos. 

• Além desta análise dos sítios potenciais, os técnicos da ANAC reuniram os 

estudos já realizados no local, sobrevoos nos locais pela própria ANAC e pelo 

Comando da Aeronáutica relativo à análise de obstáculos no entorno dos 

sítios. 

• Após classificação e ranqueamento das duas opções, a ALTERNATIVA 

LOCACIONAL 2, localizada no município de Caxias do Sul/RS apresentou 

melhor classificação. Apesar do Sítio 1 apresentar-se mais próximo do centro 

gerador de demanda, os critérios operacionais no Sítio 2 (Vila Oliva) 

apresentaram-se muito mais favoráveis à implantação do empreendimento. 

A escolha do sítio aeroportuário de Vila Oliva considerou os principais 

critérios definidos no termo de referência do órgão ambiental para seleção da 
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melhor alternativa locacional para implantação do complexo aeroportuário e 

todas suas áreas de apoio e infraestrutura durante as obras. 

• A análise dos dois sítios foi feita utilizando-se imagens geradas pelo satélite 

QUICK BIRD, com foco nos fatores de relacionamento urbano, operacionais 

e físicos, sob a ótica da engenharia aeroportuária, o que levou a concluir pela 

inviabilidade da implantação de infraestrutura aeroportuária na localidade de 

Mato Perso/ Monte Bérico e a apontar a localidade de Vila Oliva como a única 

capaz de possibilitar a construção de um aeroporto do porte proposto no 

presente estudo. 

• A indicação do sítio de Vila Oliva é decorrente de um processo de análise de 

sítios apontados pelo Departamento Aeroportuário da Secretaria de 

Transportes do Estado do Rio Grande do Sul (DAP/ST-RS), tendo como 

principais fatores positivos a condição topográfica, meteorológica, ambiental, 

ocupação e uso do solo. 

• A SAC-PR recebeu da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do 

Estado do RS, o Ofício SEINFRA/DAP Nº 0312/2014 datado de 16 de junho 

de 2014, manifestando a ratificação da necessidade de implantação de novo 

aeroporto na Serra Gaúcha, apontando a localidade de Vila Oliva em Caxias 

do Sul como mais adequada, não somente à Região da Serra Gaúcha, como 

também à Região das Hortênsias. Cabe destacar que existe o Convênio de 

Delegação n° 015/2016, ao Município de Caxias do Sul/RS, para operação 

do sítio neste local. 

 

Conforme informado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil – SAC (vide 

ANEXO 33 – APRESENTAÇÃO ANTEPROJETO) na entrega em 29/04/2019 do 

Anteprojeto do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, cita-se que: “Considerando o 

esboço do projeto atualmente existente, o porte do aeroporto proposto, os estudos 

técnicos já realizados no tocante às áreas disponíveis nas Regiões de Hortênsias e da 

Serra Gaúcha, para implantação desta estrutura, o SÍTIO DE VILA OLIVA, a nordeste do 

Município de Caxias do Sul, se apresenta como a opção mais viável para atender tanto 

a Região da Serra Gaúcha, como para a Região das Hortênsias, especialmente em 

razão: a) da topografia; b) da inexistência de obstáculos na Zona de Proteção de 

Aeródromo; c) da diminuta presença de áreas de proteção permanente e mata nativa; e 

d) volume atual e demanda de cargas aéreas”. 
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Outro fator importante a se examinar anteriormente a escolha do sítio é o fato da 

construção de um aeródromo na região de Vila Oliva estar incluída no Plano Diretor da 

cidade de Caxias do Sul. Isto evita que o entorno seja ocupado, prejudicando as 

operações aeroportuárias (como é o caso atual do aeroporto de Caxias do Sul). Além 

disso, no ANEXO 29, foi apresentado o Plano Básico de Zona de Proteção de 

Aeródromos já encaminhado junto ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo em 

07/03/2017, estabelecendo as restrições impostas ao aproveitamento das propriedades 

dentro da Zona de Proteção de um Aeródromo (ZPA). 

 

4.4.2. Alternativas tecnológicas 

A partir da escolha da Alternativa Locacional 2 (Sítio de Vila Oliva - Caxias do 

Sul/RS), realizou-se avaliação para definição da melhor alternativa tecnológica dentro do 

sítio escolhido, de modo a minimizar ainda mais os possíveis impactos socioambientais 

durante a implantação e operação do empreendimento, considerando aspectos físicos e 

geográficos (direção dos ventos, topografia, nevoeiro, vegetação, hidrografia e 

principalmente as questões topográficas), desapropriações, aspectos operacionais/ 

urbanos/ ambientais e instrumentos de controle do solo. 

Para definição do projeto básico do aeroporto, dentro do sítio, deve ser 

considerada a plena implantação do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos 

(PBZPA), da Área de Segurança Aeroportuária (ASA), do Plano Básico de Zoneamento 

de Ruído (PBZR) e do Zoneamento Funcional do Aeroporto, conforme Figura 52. 

 
Figura 52 - Modelo ilustrativo de zoneamento funcional do aeroporto. 

 
Fonte: Relatório Monte Bérico – Vila Oliva – DAP/RS (2010). 
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Assim sendo, um aeroporto não se constitui apenas de uma pista de pousos e 

decolagens, mas de toda a infraestrutura necessária para aeronaves e passageiros. 

Dessa forma, deve ser implantada minimamente, ainda, um pátio de aeronaves, uma 

pista de taxi - que faz a ligação entre a pista de pousos e decolagens e o pátio - além de 

um terminal de passageiros e um estacionamento de veículos, para atender os usuários 

do aeroporto. Existem ainda as áreas de segurança regulamentadas pela ANAC, por 

meio do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC n°154 (emenda 02), quais 

sejam: faixa de pista e RESAs (Runway End Safety Area). 

Para escolha da melhor alternativa locacional para o sitio aeroportuário é 

importante conhecer o sentido da pista de pouso e decolagem (PPD), sendo que as 

variáveis mais importantes na definição deste são o sentido e intensidade dos ventos da 

região. A RBAC 154, item 154.201 (ANAC, 2017) define que a orientação da PPD deve 

ser tal que o fator de utilização não seja menor que 95% para as aeronaves que operarão 

nesta pista - os ventos que impedem a operação são os que incidem perpendicularmente 

à PPD.  

 

4.4.2.1. Levantamento e análise das alternativas tecnológicas 

A definição da melhor alternativa tecnológica dentro do sítio de Vila Oliva se deu 

a partir da análise de três projeções de posicionamento da Pista de Pouso e Decolagem 

– PPD (com dimensões de1.930 metros x 45 metros, conforme anteprojeto já existente), 

como ilustrado na Figura 53. 

No ANEXO 29 – ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS são apresentadas as 

pranchas referentes aos estudos desenvolvidos para definição da melhor alternativa 

tecnológica dentro do sítio de Vila Oliva. A PRANCHA AT-01 – ALTERNATIVAS 

TECNOLÓGICAS (AT’S) ilustra, de maneira completa, o comparativo de posicionamento 

de pista para as alternativas apresentadas: 

• ALTERNATIVA 1 – PPD norte; 

• ALTERNATIVA 2 – PPD centro (considerada mais viável ao final dos estudos); 

• ALTERNATIVA 3 – PPD sul. 
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Figura 53 - Alternativas tecnológicas de posicionamento da PPD dentro do sítio. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

O Anteprojeto do Aeroporto, foi elaborado considerando o posicionamento da 

PPD no centro do sítio (Alternativa 2), e é apresentado no ANEXO 10 deste estudo. 

Visando a escolha da melhor alternativa tecnológica para o aeródromo, as 

avaliações foram feitas conforme premissas necessárias ao projeto básico do aeroporto, 

considerado o Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos (PBZPA), Plano Básico 

de Zoneamento de Ruído (PBZR) e Zoneamento Funcional do Aeroporto.  

As 03 (três) alternativas de posicionamento da Pista de Pouso e Decolagem 

foram analisadas segundo critérios que buscam minimizar possíveis impactos 

ambientais, interferência em área de Zona das Águas – ZA (Bacia de Captação do Piaí 

- zoneamento específico constante no Plano Diretor Municipal de Caxias do Sul), 

desapropriações, aspectos operacionais/urbanos e instrumentos de controle do solo. 

A partir desta análise, a alternativa de número 1 – PPD posicionada na porção 

centro-norte do sítio – foi considerada de implantação inviável logo na primeira fase de 

estudos, devido à sua proximidade com o limite da Zona das Águas (conforme certidão 

emitida pelo SAMAE - Processo n° 2019019981 - vide ANEXO 38). Embora as estruturas 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

147 

aeroportuárias a serem implantadas não fossem projetadas para intervir diretamente 

dentro de ZA, a área de interferência de movimentação de terra e remoção de obstáculos 

altimétricos para configuração dos cones de aproximação de aeronaves seria 

amplamente impactante à Bacia de Captação do Piaí, conforme ilustrado na Figura 54. 

 

Figura 54 - Alternativa Tecnológica 1 em relação à Zona das Águas. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Em seguimento ao estudo foram oficialmente consideradas, no tocante à 

comparação de fatores positivos e/ou negativos para a implantação da obra, as duas 

alternativas restantes: ALTERNATIVA 2 – PPD centro (Anteprojeto existente) e 

ALTERNATIVA 3 – PPD sul. 
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A locação das estruturas aeroportuárias, sob a perspectiva de cada uma das 

alternativas tecnológicas, faz com que todas as estruturas aeroportuárias associadas, 

tanto para o lado ar quanto lado terra (pista de pouso e decolagem, RESA, pátio de 

aeronaves, pista de táxi – taxiway, terminal de passageiros e serviços - TPS, 

estacionamento de veículos, entre outras) sejam deslocadas dentro da área patrimonial 

do sítio. Assim, a configuração final das estruturas a serem implantadas causa 

intervenções distintas junto ao terreno, em relação a cada uma das Alternativas 

Tecnológicas.  

Embora analisados de forma independente, ambos os cenários apresentam uma 

matriz comum em relação à área total de intervenção, sendo esta dividida em 3 (três) 

grupos, a saber: 

• Área de movimentação de terra: representa a porção do terreno a sofrer 

intervenção (corte e/ou aterro) para a implantação das estruturas 

aeroportuárias - considerando-se elementos físicos (estruturas projetadas, 

vegetação, morros, etc.) e elementos visualmente inexistentes – caso das 

zonas estabelecidas no PBZPA - estimando-se a disponibilidade/necessidade 

de áreas de empréstimo para extração de solo, para cada um dos cenários 

propostos. 

• Área de segurança operacional: delimitada por cerca operacional a ser 

implantada, de forma a isolar as estruturas aeroportuárias do acesso de 

pessoas não autorizadas e inibir a presença de fauna local, tendo em vista 

que ambas as situações podem representar risco à segurança das operações; 

• Área de potencial atrativo de fauna: áreas adjacentes às zonas de intenso 

tráfego aéreo, principalmente cabeceiras da pista de pouso e decolagem e 

seu entorno imediato (locais ou atividades que servem de foco ou concorram 

para atração relevante de fauna, comprometendo a segurança operacional da 

aviação conforme Portaria n° 741/GC3, de 23 de maio de 2018 - Aprova a 

reedição do PCA 3-3 “Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna nos 

aeródromos brasileiros”). 

 

Em relação ao Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos (PBZPA), para 

escolha da melhor alternativa tecnológica para tipo de operação da pista previsto (IFR 

de Não-Precisão), considerou-se conceitualmente: 
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• Superfície de aproximação: constitui um plano inclinado (ou combinação 

deles) anteriores à cabeceira da pista. 

• Superfície de Decolagem: esta superfície compõe-se de um plano inclinado 

além da pista de decolagem ou de uma zona desimpedida. 

• Superfície de transição: trata-se de uma superfície complexa ao longo das 

laterais da faixa de pista. Devido ao tipo de operação e do código de referência 

da pista, o gradiente utilizado foi de 1/7 (14,3%). 

• Superfície horizontal interna: consiste num plano horizontal com desnível de 

45 metros em relação à elevação do aeródromo. Seus limites externos são 

semicírculos, com centros nas cabeceiras das pistas, unidos por tangentes. 

Os raios, em metros, variam conforme o tipo de operação e o código de pista. 

• Superfície cônica: o gabarito estende-se em rampa de 1/20 (5%) para fora dos 

limites externos do gabarito da Superfície Horizontal Interna. Dependendo do 

tipo de operação e do código de pista atinge até 100 metros de altura. 

 

As Superfícies de Transição, Horizontal Interna, Cônica e Horizontal Externa, 

embora tenham sua localização atrelada a cada uma das alternativas, foram 

desconsideradas para efeitos comparativos por não apresentarem alterações dentro dos 

limites do sítio aeroportuário. 

Cabe destacar que nenhum objeto pode perfurar as superfícies limitadoras de 

obstáculos, constantes no PBZPA. Qualquer objeto que ultrapasse as superfícies deve 

ser removido, exceto se considerado irremovível (isto é, considerado pela autoridade 

aeronáutica como inviável à remoção) e os de auxílio à navegação aérea frangíveis. 

Nenhum objeto móvel pode ficar em situação de perfuração dessas mesmas superfícies 

durante a operação de pouso. 

Assim, ao final da análise comparativa, definiu-se como alternativa mais 

adequada (ALTERNATIVA 2 – PPD centro, conforme Anteprojeto existente) a que 

apresentou o menor impacto socioambiental na área necessária para implantação da 

obra, a partir da análise de restrições ambientais e operacionais (obstáculos, 

zoneamento, desapropriações, topografia, vegetação, recursos hídricos, PBZPA - 

conjunto de superfícies limitadoras de obstáculos que estabelece as restrições impostas 

ao aproveitamento das propriedades dentro da zona de proteção de um aeródromo), 

elencadas a seguir. 
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4.4.2.2. Matriz de ranqueamento 

Para consolidação deste estudo, foi estruturada uma Matriz de Ranqueamento 

por meio de análise comparativa das alternativas dentro do sítio aeroportuário, utilizando 

indicadores selecionados e escalas de ponderação. Desse modo, busca-se a situação 

de menor interferência socioambiental, bem como de maior eficiência/ segurança 

operacional do aeroporto. Os indicadores utilizados para definição da alternativa mais 

favorável foram:  

• Urbanos: a fim de evitar os problemas de relacionamento urbano que venham 

a limitar ou inviabilizar a operação do aeródromo, os Governos Estaduais 

deverão orientar as Prefeituras Municipais quanto à necessidade de 

elaboração de uma lei municipal de uso do solo (conformidade com o Plano 

Diretor existente), em conformidade com o Plano de Zoneamento de Ruído, 

respeitando também os gabaritos estabelecidos pelo Plano de Zona de 

Proteção de Aeródromos, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, 

em seu Título III, Capítulo IV, Art. 30, Item VIII, acerca da competência dos 

municípios em promover o adequado ordenamento territorial e ocupação do 

solo urbano. A análise de relacionamento urbano tem por objetivo avaliar a 

situação atual e as tendências de crescimento da região onde o aeródromo 

está situado. Esta análise concentra-se particularmente nas áreas localizadas 

em seu entorno, uma vez que o tipo e a natureza de ocupação ali observados 

podem interferir nas operações aeronáuticas, assim como sofrer influência 

dessas operações, atualmente ou no futuro. 

• Operacionais: relacionados ao gerenciamento da segurança operacional de 

cada projeção de Pista de Pouso e Decolagem, de forma isolada e integrada, 

no que se refere ao cumprimento de requisitos legais (exigências dos órgãos 

ambientais, DECEA, ANAC, normas específicas, etc.) e econômicos 

(facilidades logísticas/acessos, PBZPA, instrumentos de controle, obstáculos, 

custos com desapropriação; etc.). 

• Socioambientais: relacionados ao desempenho socioambiental do 

aeroporto, especialmente quanto aos impactos ambientais potenciais sobre 

os Meios Físico, Biótico e Socioeconômico (conformidade com Plano Diretor, 

impactos na vegetação, hidrografia, áreas de preservação, interferência em 

Unidades de Conservação, risco ambiental considerando potenciais conflitos 
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com a população e principalmente questões topográficas), considerando-se 

os riscos associados às fases de implantação e de operação do 

empreendimento. 

 

A partir destes indicadores principais, seguiu-se à atribuição de notas aos 

critérios específicos de análise das interferências geradas pela implantação e operação 

do sítio aeroportuário. 

Para elaboração posterior da Matriz de Ranqueamento foram utilizadas 

referências bibliográficas de outros EIA-RIMA (compilação da matriz utilizada neste 

estudo), visando uma análise comparativa para a escolha da melhor alternativa segundo 

os aspectos ambientais, econômicos, físicos, biológicos e socioambientais nas áreas de 

influência. 

Os critérios considerados foram ponderados com notas entre 1 e 4 (sendo o 

maior peso atribuído à característica considerada como a mais adequada ao projeto), 

dados da seguinte forma: 

• Aos atributos/ indicadores que não sofrerão e/ou sofrerão os menores 

impactos (características mais adequadas a implantação do projeto), atribuiu-

se a Nota 4. 

• As notas intermediárias (Notas 2 e 3) situadas entre os dois extremos foram 

determinadas considerando-se a pequena diferença entre as alternativas 

avaliadas e/ou a probabilidade de existir uma ação mitigadora/compensatória 

com riscos econômicos/ ambientais/ financeiros aceitáveis. 

• Aos atributos nos quais consideram-se o pior cenário de implantação 

(características mais conflitantes conforme o Anteprojeto existente) frente aos 

indicadores avaliados, atribui-se a Nota 1. 

 

A adoção de uma ponderação crescente evita que o empreendimento seja 

implantado em locais que apresentem indicadores críticos operacionais, ambientais e 

financeiros, ou seja, critérios com o valor mais próximo a 1.  

Assim, para a definição da pontuação atribuída a cada uma das alternativas, 

considera-se: 
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Quadro 34 - Critérios de ponderação para avaliação das alternativas 

Critério Valor Ponderação 

Uso do Solo no Entorno – Ruído 

4 Curvas 1 e 2 dentro dos limites patrimoniais 

3 
Com mais de 50% da área da Curva 1 dentro dos 
limites patrimoniais 

2 
Com até 50% da área da Curva 1 dentro dos 
limites patrimoniais 

1 
Curva 2 fora dos limites patrimoniais e uso do 
solo incompatível 

Interferência com o sistema viário 
existente 

4 Não altera o sistema viário existente 

3 Altera e interrompe somente uma via 

2 Altera e interrompe mais que uma via 

1 
Implica em mudanças complexas em todo o 
sistema viário municipal e estadual 

Necessidade de abertura de 
novos acessos 

4 Não necessita abertura de novos acessos 

3 Necessita somente de um novo acesso 

2 Necessita de mais do um novo acesso 

1 
Necessita de abertura de múltiplos acessos em 
trechos declivosos e com restrições ambientais 

Infraestrutura de Serviços 

4 
Todos os serviços (energia elétrica, água e 
telecomunicações) 

3 Apenas energia elétrica e água 

2 Apenas energia elétrica 

1 Dificuldade de implantação de serviços 

Conformidade com Plano Diretor 

4 
Conformidade total com o Plano Diretor 
Municipal. 

3 
Conformidade parcial com o Plano Diretor 
Municipal. 

2 
Necessidade de alteração no Plano Diretor 
Municipal. 

1 Em desacordo com o Plano Diretor Municipal. 

Obstáculos Físicos (segundo 
PBZPA) 

4 Nenhum obstáculo 

3 Apenas na extensão da pista 

2 Na superfície de aproximação dentro do sítio 

1 Na superfície de aproximação fora do sítio 

Sinalização de Segurança Viária e 
Ambiental 

4 Sinalização dentro do sítio aeroportuário 

3 
Sinalização fora do sítio aeroportuário, mas sem 
implicações em mudanças de infraestruturas 

2 
Sinalização fora do sítio aeroportuário, com 
implicações em uma cabeceira 

1 
Sinalização fora do sítio aeroportuário, com 
implicações nas duas cabeceiras 

4 Não há aeroportos num raio de 50 km 
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Critério Valor Ponderação 

Proximidade de outros 
Aeroportos/ Aeródromos 

3 Entre 20 km e 50 km 

2 Entre 10 e 20 km  

1 A menos de 10 km  

Direção dos Ventos 

4 
Sentido da pista na direção de 95% dos ventos 
predominantes  

3 Entre 75% e 95% 

2 Entre 60% e 75% 

1 Entre 50% e 60% 

Área total de intervenção 

(Movimentação do solo/ Área de 
segurança operacional + 

Potencial atrativo de fauna) 

4 
Área de intervenção dentro e em menos de 50% 
do sítio aeroportuário 

3 
Área de intervenção dentro e em mais de 50% do 
sítio aeroportuário 

2 
Área de intervenção dentro/fora e em menos de 
50% do sítio aeroportuário 

1 
Área de intervenção dentro/fora e em mais de 
50% do sítio aeroportuário 

Potenciais atrativos de fauna 

4 Não existe potencial atrativo de fauna 

3 Existência em apenas uma das cabeceiras 

2 
Existência em ambas as cabeceiras, dentro do 
sítio aeroportuário 

1 
Existência em ambas as cabeceiras, dentro e 
fora do sítio aeroportuário 

Interferência em áreas vizinhas 
para implantação do sítio 

aeroportuário (lado ar e lado terra) 

4 Sem interferência 

3 Interfere, sem necessidade de desapropriação 

2 Interfere, com necessidade de área de servidão 

1 Interfere, com necessidade de desapropriação 

Movimentação de solo 

(volume terraplanagem com 
corte/aterro) 

4 
Volume de corte/aterro até 3.000.000 m³ e sem 
necessidade de importação/ exportação de 
material 

3 
Volume de corte/aterro de 3.000.000 a 
8.000.000,00 m³ e sem necessidade de 
importação/ exportação de material 

2 
Volume de corte/aterro de 3.000.000 a 
8.000.000,00 m³ e com necessidade de 
importação/ exportação de material 

1 
Volume de corte/aterro acima de 8.000.000,00 
m³ e com necessidade de importação/ 
exportação de material 

Interferência em recursos hídricos 
e áreas de preservação 

permanente (APP) 

4 Não há interferência em Área de Preservação 
Permanente (APP) 

3 Até 15 hectares, dentro do sítio aeroportuário 

2 Entre 15 e 30 hectares, dentro do sítio 
aeroportuário 

1 Maior de 30 hectares 
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Critério Valor Ponderação 

Interferência em reservatórios de 
água (açudes) e áreas úmidas 

4 Não há interferência em açudes e áreas úmidas 

3 Até 15 hectares dentro do sítio aeroportuário 

2 Entre 15 e 30 hectares, dentro do sítio 
aeroportuário 

1 Maior de 30 hectares 

Supressão de vegetação florestal 
nativa 

4 Sem necessidade de supressão de vegetação 

3 Até 5 hectares, apenas dentro do sítio 
aeroportuário 

2 Entre 5 e 10 hectares, apenas dentro do sítio 
aeroportuário 

1 Acima de 10 hectares 

Riscos de processos erosivos 

4 Não existe potencial risco de processos erosivos 

3 
Existência de potencial risco de processos 
erosivos dentro do sítio aeroportuário 

2 
Existência de potencial risco de processos 
erosivos dentro do sítio aeroportuário e em vias 
públicas 

1 
Existência de potencial risco de processos 
erosivos dentro do sítio aeroportuário, em vias 
públicas e em áreas lindeiras 

Patrimônio histórico e cultural 
(presença de patrimônio cultural, 
artístico, histórico e arqueológico 

ou comunidades tradicionais 
próxima a alternativa do traçado) 

4 Não intervenção em sítios arqueológicos 

3 
Intervenção em sítios arqueológicos dentro da 
ADA com possibilidade de resgate/ salvamento 

2 
Intervenção em sítios arqueológicos fora da ADA 
com possibilidade de resgate/ salvamento 

1 
Intervenção em sítios arqueológicos fora da ADA 
sem possibilidade de resgate/ salvamento 

Águas superficiais/ drenagens 

4 
Sem alteração do regime hídrico e das 
drenagens 

3 
Sem alteração do regime hídrico e com alteração 
das drenagens 

2 Alteração do regime hídrico e das drenagens 

1 
Alteração do regime hídrico e das drenagens 
com recalque 

Alteração da Paisagem (altura de 
taludes) 

4 
Área plana sem muita intervenção topográfica 
(corte/aterro inferiores a 5 metros) 

3 Taludes (corte/aterro de 5 metros a 15 metros) 

2 Taludes (corte/aterro de 15 metros a 25 metros) 

1 Taludes (corte/aterro acima de 25 metros) 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 
A partir dos valores acima elencados, tem-se, para cada uma das Alternativas 

Tecnológicas aqui apresentadas, as seguintes pontuações segundo cada critério 
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descrito abaixo. Os documentos técnicos e pranchas temáticas que subsidiaram a 

comparação de cada alternativa encontram-se apresentadas no ANEXO 29 – 

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS. 

 

USO DO SOLO NO ENTORNO – RUÍDO 

Em relação ao zoneamento de faixas de ruído, estabelecidos no Plano Básico 

de Zoneamento de Ruídos – PBZR, a projeção de limitação das zonas para a Alternativa 

2 é apresentada a seguir. Esta alternativa apresenta 207,21 hectares de Zona de Nível 

de Ruído 1 e 385,96 hectares de Zona de Nível de Ruído 2 dentro dos limites do sítio 

aeroportuário. 

 
Figura 55 - PBZR Alternativa Tecnológica 2. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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A projeção de limitação das zonas para a Alternativa 3 é apresentada na Figura 

56. Esta alternativa apresenta 161,70 hectares de Zona de Nível de Ruído 1 e 331,79 

hectares de Zona de Nível de Ruído 2 dentro dos limites do sítio aeroportuário. 

 

Figura 56 - PBZR Alternativa Tecnológica 3. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

As duas alternativas possuem Curvas de Nível de Ruído com as mesmas 

dimensões, porém, destaca-se que a Alternativa 3 – PPD sul gera maior incidência sobre 

áreas lindeiras (fora dos limites patrimoniais). Porém, adotamos a Pontuação (3) para 

ambas tendo vista a interferência similar em ambas. 
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INTERFERÊNCIA COM O SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE 

A localização estratégica do sítio aeroportuário, sito no cruzamento das Estradas 

Municipais Geraldo D’Agostini, Lélio Luiz de Medeiros e Astrogildo Augusto Stumpf, faz 

com que alterações viárias sejam intrínsecas à implantação de uma obra deste porte. 

Para ambas as alternativas tecnológicas há necessidade de interrupção permanente do 

trecho inicial da Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf, no ponto entre seu 

entroncamento com as demais vias citadas, no sentido oeste – leste, em um trecho de 

aproximadamente 1.400 metros, conforme Figura 57. 

 

Figura 57 - Intersecção viária com o sítio aeroportuário planejado. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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Assim, avaliando-se cada um dos cenários, atribuiu-se Pontuação (3) para 

ambas devido à natureza do impacto ser a mesma para as duas alternativas analisadas. 

 

NECESSIDADE DE ABERTURA DE NOVOS ACESSOS 

A partir da interrupção viária gerada, haverá necessidade de nova conformação 

da ligação da Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf, à Estrada Municipal Geraldo 

D’Agostini, por meio de trecho viário a ser implantado. Assim, a possível implantação de 

cada alternativa tecnológica implica em uma conformação distinta desta nova ligação 

viária, conforme ilustrado na Figura 58 e Figura 59.  

 

Figura 58 - Ligação viária projetada para a Alternativa Tecnológica 2 (anteprojeto). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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Figura 59 - Ligação viária projetada para a Alternativa Tecnológica 3. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

 

No ANEXO 41 – ANTEPROJETO NOVA LIGAÇÃO VIÁRIA, são apresentados 

os memoriais dos estudos viários, plantas do anteprojeto geométrico e terraplanagem, 

considerado as interferências causadas para cada alternativa avaliada. 

A área em que será implantada a nova estrada projetada é formada por um 

mosaico de campos nativos, utilizados historicamente para pecuária, com ocorrência de 

áreas de banhado nas baixadas e áreas de lavoura de hortifrutigranjeiros (como maçã, 

cenoura, soja, etc.) em setores mais elevados do terreno (ver Figura abaixo). Apesar de 

ocorrerem pequenas manchas florestais distribuídas esparsamente nas baixadas mais 
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úmidas, a área de intervenção da estrada (para ambas as alternativas tecnológicas) não 

irá suprimir estas. 

Ainda que exista pequena diferença de traçado na porção sul do acesso 

projetado para cada uma das alternativas, ambas as áreas apresentam as mesmas 

características no que concerne o uso do solo e cobertura vegetal. A abertura da estrada 

devido à implantação do aeroporto não irá impactar de forma significativa em formações 

vegetais nativas, sendo que em grande parte de sua área de intervenção ocorrem áreas 

de lavouras. 
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Figura 60 - Uso e ocupação do solo nas áreas de possível implantação do acesso viário. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

 

O próprio estudo do traçado para as propostas de ligação viária entre a Estrada 

Municipal Astrogildo A. Stumpf e a Estrada Municipal Geraldo D’Agostini em função da 

implantação do aeroporto considerou as questões topográficas do local e a premissa de 

não intervir em recursos hídricos e manchas de vegetação (sempre que possível). 
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Abaixo são descritos os diferentes usos do solo e fisionomias vegetais 

encontradas durante levantamento in loco na área. Também são descritas em termos 

quantitativos as intervenções que a implantação da estrada (acesso) irá causar em cada 

fisionomia vegetal ou lavoura. 

O levantamento de campo para a caracterização do uso e ocupação do solo foi 

realizado através do método do caminhamento (FILGUEIRAS, 1994) com auxílio de 

imagens de satélite e fotografias obtidas in loco. Dessa forma foi possível realizar a 

caracterização florística e fisionômica dos diferentes tipos de vegetação campestre.  

Cabe ressaltar que durante a análise qualitativa não foram observadas espécies 

ameaçadas da flora em nível estadual ou nacional. Durante o caminhamento na área, se 

identificou quatro principais matrizes de vegetação campestre nativas, além da presença 

de áreas de lavouras.  

 

Banhados 

Os banhados foram encontrados nas baixadas e pequenos vales mais planos 

entre coxilhas, onde ocorre acúmulo de água, ou nas confluências das maiores 

drenagens, em áreas mal drenadas, frequentemente saturadas pelo acúmulo hídrico. 

Esse tipo de vegetação campestre é de grande importância para a manutenção das 

comunidades da fauna local, pois serve de refúgio e alimento a estas.  

As formações de banhado encontram-se bem distribuídas na área de estudo, 

especialmente na porção sul e norte. As principais espécies indicadoras registradas 

neste ambiente foram: Leptostelma tweediei, Senecio bonariensis (margarida-do-

banhado), Blechnum brasiliensis, Siphocampylus verticillatus, Cyperus spp. (tiririca), 

Andropogon lateralis, Cortaderia selloana, Ludwigia elegans, Eryngium pandanifolium 

(gravatá) e Eryngium horridum. 
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Figura 61 - Vista geral de área de banhado 
(fotografia aérea). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

Figura 62 - Vista geral de área de banhado 
(fotografia aérea). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

 

Figura 63 - Vista de banhado evidenciando 
predominância de gravatás (Eryngium 

pandanifolium). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

Figura 64 - Vista de banhado evidenciando 
predominância de gravatás (Eryngium 

pandanifolium). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

 

Campos secos 

Os campos secos foram registrados em áreas de topos e encostas suaves das 

coxilhas, com ausência ou ocorrência esparsa de afloramento rupestres, em áreas bem 

a moderadamente drenadas, de forma escassa, restritos ao setor central da área. As 

principais espécies indicadoras deste ambiente são: Schizachyrium spicatum (capim-

mimoso), Andropogon lateralis (capim-caninha), Baccharis pentodonta, Chevreulia 

acuminata, Eryngium horridum (gravatá), Pteridium aquilinum (samambaia-das-taperas), 

Adesmia spp., Desmodium affine, Collaea stenophylla, Viguiera megapotamica e 

Senecio brasiliensis (maria-mole). 
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Figura 65 - Vista de campos secos associados 
a banhados e manchas florestais. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

Figura 66 - Vista de campos secos associados 
a banhados e manchas florestais. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

 

Figura 67 - Vista geral de campo seco na área 
de estudo. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

Figura 68 - Vista geral de campo seco em 
baixada. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

 

Campos rupestres 

Esta fisionomia campestre é aquela associada à afloramentos rochosos, onde o 

solo é muito escasso e raso. Foram observados predominantemente nas porções 

superiores dos terrenos, em relevos de topos e nos terços superiores das vertentes, em 

áreas bem drenadas, com presença de afloramentos rupestres. Encontram-se 

regularmente distribuídos, destacando-se no setor leste da propriedade. Algumas das 

principais espécies indicadoras deste ambiente encontradas foram: Schizachyrium 

spicatum (capim-mimoso), Andropogon lateralis (capim-caninha), Piptochaetium 

montevidensis (capim-pêlo-de-porco), Psidium luridum (araçá-do-campo), Trichocline 

catharinensis (cravo-do-campo-amarelo), Gaylussacia brasiliensis, Mimosa myriophylla 

e Gamochaeta sp. 
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Figura 69 - Vista geral de campo rupestre em 
área de coxilha 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

Figura 70 - Vista geral de campo rupestre em 
área de coxilha 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

 

Lavouras  

As áreas de lavouras se inserem nas porções mais altas da área. As principais 

culturas observadas foram milho, soja, cenoura, couve-flor e extensas áreas de pomares 

de maçã. 

 

Figura 71 - Vista geral de campo rupestre em 
área de coxilha 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

Figura 72 - Vista geral de campo rupestre em 
área de coxilha 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 
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Figura 73 - Vista geral de campo rupestre em 
área de coxilha 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

Figura 74 - Vista geral de campo rupestre em 
área de coxilha 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020) 

 

Abaixo são indicados os quadros de áreas de intervenção para cada uma das 

duas alternativas tecnológicas: 

 

Quadro 35 - Uso do solo na área de abertura de acesso viário em decorrência da implantação da 
alternativa tecnológica 2. 

Classe Área (m²) 

Água 3552,34 

Banhado 59842,94 

Campo 332124,22 

Estrada 7479,33 

Lavoura 54057,70 

Mata 8521,07 

Pomar 74758,26 

Solo exposto 4187,16 

TOTAL 544523,02 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Quadro 36 - Uso do solo na área de abertura de acesso viário em decorrência da implantação da 
alternativa tecnológica 3. 

Classe Área (m²) 

Água 8509,81 

Banhado 51971,80 

Campo 335918,58 

Estrada 5899,42 

Lavoura 58937,60 

Mata 8521,07 

Pomar 74758,92 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

167 

Classe Área (m²) 

Solo exposto 4187,15 

TOTAL 548704,34 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Portando, temos para: 

Alternativa Tecnológica 2: necessidade de implantação de novo trecho viário 

com extensão de 4,11 km, com área total de intervenção (considerando a pista de 

rodagem e uma área de 50 metros de buffer em seu entorno) de 544.523,02 m² (54,45 

hectares). 

Alternativa Tecnológica 3: necessidade de implantação de novo trecho viário 

com extensão de 4,15 km, com área total de intervenção (considerando a pista de 

rodagem e uma área de 50 metros de buffer em seu entorno) de 548.704,34 m² (54,87 

hectares). 

Devido à similaridade dos quantitativos de intervenção, adotou-se Pontuação 

(3) para ambas as alternativas, pois a natureza do impacto é de mesma proporção. 

 

INFRAESTRUTURA DE SERVIÇOS 

Devido à localização de ambas as áreas dentro do mesmo sítio e considerando 

o atendimento existente de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e 

telecomunicações na região, atribuiu-se Pontuação (4) para as duas alternativas. 

 

CONFORMIDADE COM O PLANO DIRETOR 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI de Caxias do Sul 

apresenta zoneamento especial para a área do sítio aeroportuário - denominada Zona 

Específica do Novo Aeroporto (ZENA) – sendo que nesta está inserida a área que 

compreende os estudos deste projeto. 
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Figura 75 - Delimitação da ZENA. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

As duas alternativas tecnológicas estão situadas dentro da área patrimonial do 

sítio aeroportuário e dentro dos limites da ZENA. Assim, foi atribuída Pontuação (4) para 

ambas as alternativas neste quesito. 

 

OBSTÁCULOS FÍSICOS (SEGUNDO PBZPA) 

Analisando cada alternativa sobre a ótica do Plano Básico de Zona de Proteção 

de Aeródromos (PBZPA), temos: 

Alternativa Tecnológica 2: 158,23 hectares de Superfície de Aproximação e 

191,67 hectares de Superfície de Decolagem dentro do sítio aeroportuário, com extensão 

máxima (considerando apenas a faixa contida dentro do perímetro do sítio) de 
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aproximadamente 2.700 metros na cabeceira 15 e 1.240 metros na cabeceira 33. Há 

obstáculos físicos apenas dentro do sítio. A configuração das áreas/superfícies do 

PBZPA projetado são ilustradas na PRANCHA AT-05A – ALTERNATIVA 

TECNOLÓGICA 2-PBZPA. Pontuação (2). 

Alternativa Tecnológica 3: 200,96 hectares de Superfície de Aproximação e 

180,52 hectares de Superfície de Decolagem dentro do sítio aeroportuário, com extensão 

máxima (considerando apenas a faixa contida dentro do perímetro do sítio) de 

aproximadamente 3.700 metros na cabeceira 15 e 240 metros na cabeceira 33. Há 

obstáculos físicos dentro e fora do sítio. A configuração das áreas/superfícies do PBZPA 

projetado são ilustradas na PRANCHA AT-05B – ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 3-

PBZPA. Pontuação (1). 

 

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA E AMBIENTAL 

A sinalização a ser executada quando da implantação do empreendimento deve 

atender plenamente a legislação vigente. Para isto, entre outros, é levado em 

consideração o zoneamento constante no PBZPA. Assim, conforme apresentado na 

PRANCHA AT-05A – ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 2-PBZPA e PRANCHA AT-05B – 

ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 3-PBZPA (vide ANEXO 29), a conformação das 

superfícies abrange áreas além dos limites patrimoniais do sítio.  

Durante a fase de implantação do empreendimento, deverão ser sinalizados 

todos os locais que possam estar sujeitos ao acesso de pessoas e/ou veículos alheios 

às obras, garantindo os bloqueios ao tráfego onde necessário e a segurança de 

transeuntes quanto ao trânsito de máquinas, caminhões, tratores etc.  

Para a Alternativa 2, conforme PRANCHA AT-05A – ALTERNATIVA 

TECNOLÓGICA 2-PBZPA, todos os itens de sinalização de segurança viária e 

ambiental, visam informar e orientar os moradores e usuários do entorno da área do sítio 

aeroportuário sobre as obras de implantação do futuro aeroporto. 

Para a Alternativa 3, conforme PRANCHA AT-05B – ALTERNATIVA 

TECNOLÓGICA 3-PBZPA, os itens de sinalização de segurança viária e ambiental se 

assemelham aos da alternativa anterior, porém, pesa negativamente para este item o 

fato de que a Alternativa Tecnológica 3 – PPD sul gerará interferência fora do sítio 

aeroportuário, ou seja, será necessário sinalizar o entorno quando das alterações 

geradas pelas obras de movimentação de solo fora da ADA. 
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Outra questão que envolve a projeção da pista mais ao sul, seria que nesta 

cabeceira, o município deveria estabelecer e implementar ações de controle da 

ocupação antrópica, pois como o posicionamento da RESA está junto a divisa, haverá 

um trecho maior da superfície de aproximação fora da ADA (estabelecer restrições de 

modo a não criar obstáculos topográficos). 

Assim, temos:  

Alternativa Tecnológica 2: Sinalização a ser executada dentro e fora do sítio, sem 

necessidade de alterações em infraestruturas já existentes no alinhamento de nenhuma 

das cabeceiras. Pontuação (3).  

Alternativa Tecnológica 3: Sinalização a ser executada dentro e fora do sítio, com 

implicação direta na infraestrutura existente no alinhamento de ao menos uma das 

cabeceiras. Pontuação (2). 

Salientamos que em ambos os casos se faz necessária a devida sinalização das 

vias do entorno (implantação de mecanismos de sinalização e redutores de velocidade 

nos acessos de serviço e sistema viário do entorno), seguindo os padrões dos órgãos 

reguladores e a contextualização da região de implantação do empreendimento, afim de 

sanar as preocupações de maneira a minimizar a geração de acidentes e ferimentos 

tanto para os animais quanto para os condutores dos veículos. 

O ANEXO 31 – PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA), apresenta no Projeto de 

Sinalização de Segurança Viária e Ambiental (PSSVA), os principais meios previstos 

para auxiliar na prevenção de incômodos e acidentes no entorno do empreendimento. 

 

PROXIMIDADE DE OUTROS AEROPORTOS/AERÓDROMOS 

Ambas as alternativas se encontram no mesmo ponto se considerada uma 

escala de análise regional. Assim, atribuiu-se Pontuação (3) às duas devido a distância 

das mesmas em relação aos Aeroportos de Caxias do Sul - SBCX (distância de 

aproximadamente 28,5 km) e Canela - SSCN (distância de aproximadamente 22,5 km), 

conforme Figura 76. 
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Figura 76 - Localização dos aeródromos vizinhos 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

DIREÇÃO DOS VENTOS 

O anteprojeto existente leva em consideração a conformação da pista em 

relação à direção predominante dos ventos regionais. Assim, como as duas alternativas 

apresentam cabeceiras de mesma orientação (15 e 33), a pontuação deste quesito é a 

mesma para ambas. Pontuação (4). 
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ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO (MOVIMENTAÇÃO DO SOLO/ ÁREA DE 

SEGURANÇA OPERACIONAL + POTENCIAL ATRATIVO DE FAUNA) 

A implantação de cada uma das alternativas implica em intervenções distintas 

dentro e/ou fora da área do sítio aeroportuário. Cabe destacar que, para ambas as 

alternativas, a poligonal da área de movimentação de terra (cor amarela) está inserida 

dentro da área de segurança operacional. Assim, para fins de quantificação da área total 

de intervenção, considera-se a soma das áreas de Segurança Operacional/ 

Movimentação de Terra com a de Potencial Atrativo de Fauna (cor verde). 

Alternativa Tecnológica 2: área total de intervenção de 268,59 hectares, 

conforme ilustrado abaixo, não havendo intervenção fora do sítio aeroportuário. 

 
Figura 77 - Área de intervenção gerada no terreno pela implantação das estruturas projetadas. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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Quadro 37 - Quantitativo de áreas de intervenção - Alternativa 2. 

Área de: Área parcial (m²) 
Área parcial 
(hectares) 

Área efetiva 
(hectares) 

Movimentação de terra 1.394.417,68 139,44 
226,87 

Segurança operacional* 2.268.755,56 226,87 

Potencial atrativo de fauna 417.158,08 41,71 41,71 

TOTAL 268,59 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 
 

Alternativa Tecnológica 3: área total de intervenção de 273,55 hectares, 

conforme ilustrado na figura a seguir. Diferentemente da Alternativa 2, nesta há 

necessidade de intervenção fora da área do sítio, através de movimentação de solo e 

remoção de vegetação. 

 
Figura 78 - Área de intervenção gerada no terreno pela implantação das estruturas projetadas. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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Quadro 38 - Quantitativo de áreas de intervenção - Alternativa 3. 

Área de: Área parcial (m²) 
Área parcial 
(hectares) 

Área efetiva 
(hectares) 

Movimentação de terra (dentro e 
fora do sítio aeroportuário) 

1.829.885,77 182,98 
226,31 

Segurança operacional* 2.009.637,57 200,96 

Potencial atrativo de fauna (dentro e 
fora do sítio aeroportuário) 

472.495,19 47,24 47,24 

TOTAL 273,55 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Assim, embora ambas as alternativas apresentem valores totais relativamente 

próximos, pesa negativamente para a Alternativa 3 o fato de esta gerar intervenção maior 

que a outra e ainda interferir fora da área definida do sítio aeroportuário. Desta forma, 

temos: 

Alternativa Tecnológica 2: Área total de intervenção dentro e em mais de 50% do 

sítio aeroportuário. Pontuação (3). 

Alternativa Tecnológica 3: Área de intervenção dentro/fora e em mais de 50% do 

sítio aeroportuário. Pontuação (1). 

 

POTENCIAIS ATRATIVOS DE FAUNA 

Áreas que possam representar ambiente propício à atração e manutenção de 

populações e fauna diversas constituem risco iminente às operações aeroviárias. 

Quando da implantação de um novo aeródromo deve-se levar em consideração 

os ambientes existentes em seu entorno para que os mesmos não gerem este risco e, 

onde há ambientes condicionantes a esta situação, deve-se buscar a erradicação dos 

mesmos. Assim, a análise de cada alternativa gera cenários distintos quanto à existência 

de locais com potencial atrativo de fauna, conforme apresentado nas imagens do critério 

anterior. 

Temos, portanto, para a: 

Alternativa Tecnológica 2: existência de ambiente atrativo de fauna dentro do 

sítio aeroportuário, situado a oeste da cabeceira norte. Pontuação (3). 

Alternativa Tecnológica 3: existência de mais de um ambiente atrativo de fauna 

dentro do sítio aeroportuário, situado a oeste da cabeceira norte (ver Figura 78) e oeste 

da cabeceira sul. Pontuação (2). 
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INTERFERÊNCIA EM ÁREAS VIZINHAS PARA IMPLANTAÇÃO DO SÍTIO 

AEROPORTUÁRIO (LADO AR E LADO TERRA) 

O anteprojeto existente (Alternativa 2) leva em consideração a conformação da 

pista e demais estruturas aeroportuárias de modo a interferir apenas dentro dos limites 

da área do sítio aeroportuário. Uma possível alteração deste ocasionará interferências 

nas áreas lindeiras ao empreendimento, devido à projeção de intervenção por 

movimentação de terra e outros fatores. 

Sobre locação da pista de pouso e decolagem na área do sítio, a mesma foi feita 

na área selecionada no processo de prospecção, que já havia considerado 

preliminarmente questões ambientais (Alternativas Locacionais). Executou-se 

inicialmente uma etapa de planejamento (EVT e EP) e posterior de projeto (AP). A etapa 

de planejamento executou um Estudo de Viabilidade Técnica - EVT, com 4 cenários de 

investimentos (diferentes tamanhos da pista) e definiu-se pelo B737-800; e 

posteriormente foi realizado um Estudo Preliminar - EP, com base em levantamento de 

topografia por aerofotogrametria, com alta precisão, que locou no sítio a pista na melhor 

posição possível, do ponto de vista ambiental (terraplanagem/ drenagem/ supressão 

vegetal), operacional e financeiro. 

Assim, temos, para cada cenário (ver imagens do critério da área total de 

intervenção): 

Alternativa Tecnológica 2: não ocasiona interferência. Pontuação (4). 

Alternativa Tecnológica 3: ocasiona interferência direta em áreas e benfeitorias 

vizinhas ao sítio aeroportuário (ver Figura 78), havendo necessidade de desapropriação 

de novas áreas. Pontuação (1). 

 

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO (VOLUME TERRAPLANAGEM COM 

CORTE/ATERRO) 

A partir do anteprojeto existente, constatou-se que para a Alternativa 2 é 

necessária uma movimentação de solo de aproximadamente 6.539.843,04 m³, deste 

total, o volume de corte corresponde a 3.271.552,26 m³ e 3.268.290,78 m³ a aterro. Com 

a análise destes dados brutos, sem considerar os fatores de empolamento e contração, 

que variam conforme as características do solo, haverá um excedente de 

aproximadamente 3.261,48 m³ de material. Salienta-se que este montante de solo 

poderá ser utilizado no próprio sítio aeroportuário para conformação de áreas internas, 

visto que, trata-se de um volume menos expressivo.  



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

176 

Portanto, para a Alternativa 2 adotou-se Pontuação (3) referente a uma 

movimentação de corte/aterro de 3.000.000 a 8.000.000 m³, e sem a necessidade de 

exportação/importação de material. 

Para a Alternativa 3 é necessária uma movimentação de solo de 

aproximadamente 10.060.088,09 m³, deste total, o volume de corte corresponde a 

6.410.290,07 m³ e 3.649.798,02 m³ a aterro. Com a análise destes dados brutos, sem 

considerar os fatores de empolamento e contração, haverá um excedente de 

aproximadamente 2.760.492,05 m³ de material. Salienta-se que parte deste montante 

poderá ser utilizado no próprio sítio aeroportuário, porém, por tratar-se de um volume 

significativo, para uma parcela do material será necessária a exportação.  

Sendo assim, para a Alternativa 3 adotou-se Pontuação (1) referente a uma 

movimentação de corte/aterro superior a 8.000.000 m³, e com a necessidade de 

exportação/importação de material. 

 

INTERFERÊNCIA EM RECURSOS HÍDRICOS E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE (APP) 

Quanto às interferências em cursos d’água, nascentes e suas respectivas Áreas 

de Preservação Permanente (APP's), temos para cada cenário: 

Alternativa Tecnológica 2: intervenção em 332.349,78 m² (33,23 hectares), de 

APP, com supressão e drenagem de arroios e nascentes, conforme ilustrado na 

PRANCHA AT-03A – ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 2 - USO DO SOLO, do ANEXO 

29. Pontuação (1). 

Alternativa Tecnológica 3: intervenção em 527.851,83 m² (52,78 hectares) de 

APP com supressão e drenagem de arroios e nascentes no sítio aeroportuário e áreas 

lindeiras, conforme ilustrado na PRANCHA AT-03B – ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 3 

- USO DO SOLO, do ANEXO 29. Pontuação (1). 

Cabe destacar que embora ambas as alternativas tenham sido pontuadas 

igualitariamente em virtude do quantitativo total de áreas a sofrerem intervenção, pesa 

negativamente à Alternativa 3 o fato de esta gerar interferência fora do sítio 

aeroportuário. 

 

INTERFERÊNCIA EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (AÇUDES) E ÁREAS 

ÚMIDAS 

Quanto às intervenções em açudes e áreas úmidas, temos: 
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Alternativa Tecnológica 2: intervenção em 184.628,85 m² (18,46 hectares) de 

áreas úmidas e 19.754,19 m² (1,97 hectares) em áreas de açude, conforme ilustrado na 

PRANCHA AT-03A – ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 2 - USO DO SOLO, do ANEXO 

29. Pontuação (1). 

Alternativa Tecnológica 3: intervenção em 234.839,03 m² (23,48 hectares) de 

áreas úmidas e 44.814,01 m² (4,48 hectares) de áreas de açude, dentro e fora dos limites 

do sítio aeroportuário, PRANCHA AT-03B – ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 3 - USO 

DO SOLO, do ANEXO 29. Pontuação (1). 

Cabe destacar que embora ambas as alternativas tenham sido pontuadas 

igualitariamente em virtude do quantitativo total de áreas a sofrerem intervenção, pesa 

negativamente à Alternativa Tecnológica 3 – PPD sul o fato de esta gerar interferência 

fora do sítio aeroportuário. 

 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO FLORESTAL NATIVA 

As áreas de supressão de vegetação, para cada uma das alternativas, são 

apresentadas no Quadro 39 e Quadro 40. 

 

Quadro 39 - Vegetação a ser suprimida para Alternativa Tecnológica 2. 

Tipo Área (m²) Área (hectares) 

Vegetação em estágio avançado 40.186,56 4,01 

Vegetação em estágio inicial 14.670,12 1,46 

Vegetação em estágio médio 58.853,33 5,88 

(a) TOTAL  113.710,01 11,37 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Quadro 40 - Vegetação a ser suprimida para Alternativa Tecnológica 3. 

Uso do Solo Área (m²) Área (hectares) 

Vegetação em estágio avançado 40.186,56 4,01 

Vegetação em estágio inicial 22.531,11 2,25 

Vegetação em estágio médio 82.775,57 8,27 

(a) TOTAL  145.493,24 14,54 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Assim, a partir destes quantitativos, temos: 

Alternativa Tecnológica 2: supressão total de 11,37 hectares, conforme ilustrado 

na PRANCHA AT-03A – ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 2 - USO DO SOLO, do ANEXO 

29. Pontuação (1). 
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Alternativa Tecnológica 3: supressão total de 14,54 hectares, conforme ilustrado 

na PRANCHA AT-03B – ALTERNATIVA TECNOLÓGICA 3 - USO DO SOLO, do ANEXO 

29. Pontuação (1). 

Cabe destacar que embora ambas as alternativas tenham sido pontuadas 

igualitariamente em virtude do quantitativo total de áreas a sofrerem intervenção, pesa 

negativamente à Alternativa Tecnológica 3 o fato de esta gerar interferência fora do sítio 

aeroportuário. 

 

RISCOS DE PROCESSOS EROSIVOS 

O anteprojeto existente para a obra - que contempla a locação da Alternativa 

Tecnológica 2 - prevê a execução de intervenções apenas dentro dos limites patrimoniais 

do sítio aeroportuário. Este cenário é alterado para a Alternativa Tecnológica 3, onde há 

intervenção no terreno em áreas lindeiras a estes limites. Desta forma, as alterações 

topográficas ocasionadas em ambas as alternativas podem ser fatores geradores de 

processos erosivos futuros, a ambas foi atribuída Pontuação (1), devido ao porte da 

obra e seu potencial de alteração da topografia local. 

 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL (PRESENÇA DE PATRIMÔNIO 

CULTURAL, ARTÍSTICO, HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO OU COMUNIDADES 

TRADICIONAIS PRÓXIMA A ALTERNATIVA DO TRAÇADO). 

Dada a existência de um Sítio Arqueológico, caracterizado por casa subterrânea, 

em área adjacente aos limites patrimoniais do sítio aeroportuário, as intervenções 

ocasionadas pela implantação do empreendimento devem priorizar sua conservação. 

Levando em consideração o anteprojeto existente para a Alternativa Tecnológica 

2, fica assegurada a manutenção do Sítio Arqueológico na situação em que o mesmo 

atualmente se encontra. 

Em relação à Alternativa Tecnológica 3, a área de intervenção ocasionada por 

esta afetaria diretamente o Sítio Arqueológico, conforme ilustrado abaixo. 
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Figura 79 - Localização do Sítio Arqueológico. 

‘  
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

No ANEXO 22 apresentam-se as informações referentes ao levantamento dos 

bens e sítios arqueológicos, históricos, culturais e artísticos existentes num raio de 20 

km da área do novo aeroporto. Portanto, conforme figura acima e informações 

apresentadas, somente a Alternativa Tecnológica 3 é passível de intervir nestes bens. 

Assim, temos a seguinte pontuação: 

Alternativa Tecnológica 2: sua implantação não causa interferência no Sítio 

Arqueológico, garantindo sua total preservação. Pontuação (4). 
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Alternativa Tecnológica 3: impacta diretamente o Sítio Arqueológico devido à 

necessidade de movimentação de solo no local. Não há possibilidade de 

resgate/salvamento. Pontuação (1). 

 

ÁGUAS SUPERFICIAIS/ DRENAGENS 

A localização do sítio aeroportuário, em região de cabeceira de microbacias 

hidrográficas, faz com que as duas possíveis alternativas tecnológicas ocasionem 

alteração no fluxo hídrico superficial (drenagens). Assim, embora a Alternativa 

Tecnológica 3 cause interferência maior, ambas as alternativas receberam Pontuação 

(2). 

 

ALTERAÇÃO DA PAISAGEM (ALTURA DE TALUDES) 

A partir do anteprojeto existente foram elaborados perfis de cortes transversais 

e longitudinais da área diretamente afetada, principalmente no local de implantação da 

futura pista do aeroporto, para as Alternativas Tecnológicas 2 e 3. 

Estes perfis encontram-se na PRANCHA AT-04 - PERFIS DE TERRENO, do 

ANEXO 29 – ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS, através da análise dos referidos perfis, 

constata-se que para a Alternativa Tecnológica 2, os perfis 2.II e 2.VI são os que 

apresentam taludes com alturas mais significativas. Na Figura 80 referente ao perfil 2.II 

observa-se uma altura de talude de aproximadamente 7,5 metros para conformação da 

pista. Na figura abaixo, a qual corresponde ao perfil 2.VI, que está localizado na 

cabeceira sul da pista, é possível observar uma altura de talude com cerca de 16 metros, 

para atender a premissa de um gradiente de 14,3% da projeção pista. 

 

Figura 80 - Perfil Corte 2.II – Alternativa 02. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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Figura 81 - Perfil Corte 2.VI – Alternativa 02. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Para a Alternativa Tecnológica 3, os perfis 3.IV e 3.VI são os que apresentam 

taludes com alturas mais significativas. Na Figura 82 referente ao perfil 4.IV observa-se 

uma altura de talude de aproximadamente 11 metros para conformação da pista. Na 

figura abaixo, a qual corresponde ao perfil 3.VI, é possível observar uma altura de talude 

com cerca de 20 metros, para atender a conformação da pista e a premissa de um 

gradiente de 14,3%. Salienta-se ainda que para atender ao gradiente de 2,0% após a 

cabeceira sul, será necessária intervenção na área lindeira, a qual não foi contabilizada 

no presente estudo. 

 

Figura 82 - Perfil Corte 3.IV – Alternativa 03. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 
Figura 83 - Perfil Corte 3.VI – Alternativa 03. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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Para ambas alternativas foi atribuída Pontuação (2), visto que as alturas dos 

taludes estão na faixa de 15 a 25 metros. Apesar do empate, salienta-se que na 

Alternativa Tecnológica 3 haverá necessidade de intervenção em área lindeira ao sul da 

área diretamente afetada. 

 

4.4.2.3. Considerações finais 

A compilação das pontuações das alternativas em relação a cada critério 

avaliado gerou a Matriz de Ranqueamento apresentada a seguir: 

 

Quadro 41 - Matriz de Ranqueamento – quadro resumo de pontuações. 

Indicadores Urbanos, Operacionais e Socioambientais 
Alternativa 2 

PPD centro 

Alternativa 3 

PPD sul 

1. Uso do Solo no Entorno – Ruído 3 3 

2. Interferência com o sistema viário existente 3 3 

3. Necessidade de abertura de novos acessos 3 3 

4. Infraestrutura de Serviços 4 4 

5. Conformidade com Plano Diretor 4 4 

6. Obstáculos Físicos (segundo PBZPA) 2 1 

7. Sinalização de Segurança Viária e Ambiental 3 2 

8. Proximidade de outros Aeroportos/ Aeródromos 3 3 

9. Direção dos Ventos 4 4 

10. Área total de intervenção (Movimentação do solo/ Área de 
segurança operacional + Potencial atrativo de fauna) 

3 1 

11. Potenciais atrativos de fauna 3 2 

12. Interferência em áreas vizinhas para implantação do sítio 
aeroportuário (lado ar e lado terra) 

4 1 

13. Movimentação de solo 3 1 

14. Interferência em recursos hídricos e áreas de preservação 
permanente (APP) 

1 1 

15. Interferência em reservatórios de água (açudes) e áreas 
úmidas 

1 1 

16. Supressão de vegetação florestal nativa 1 1 

17. Riscos de processos erosivos 1 1 

18. Patrimônio histórico e cultural (presença de patrimônio 
cultural, artístico, histórico e arqueológico ou comunidades 
tradicionais próxima a alternativa do traçado). 

4 1 

19. Águas superficiais/ drenagens 2 2 

20. Alteração da Paisagem (altura de taludes) 2 2 

TOTAL DOS PONTOS 54 41 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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O resultado da aplicação desta avaliação consiste na análise comparativa das 

02 (duas) alternativas tecnológicas, considerando-se a integração dos indicadores de 

cada uma destas, visando o entendimento e interrelação das vulnerabilidades e 

segurança operacionais, econômicas, socioambientais e legais da implantação do novo 

sítio aeroportuário. 

Tendo por base as pontuações apresentadas na Matriz de Ranqueamento, 

estabeleceu-se a hierarquia das alternativas tecnológicas dentro do Sítio de Vila Oliva, 

sendo considerada mais favorável à execução a ALTERNATIVA 2 – PPD CENTRO 

(anteprojeto), por ter apresentado a maior soma total de pontos (54), e menos favorável 

a Alternativa 3 – PPD sul (41 pontos). 

Assim, a partir dos valores atribuídos foi possível mensurar e comparar os 

impactos gerados em cada uma das situações propostas, através da análise integrada 

de todos estes elementos, considerando-se o maior equilíbrio possível nos impactos 

gerados e o Anteprojeto existente (elaborado pela SAC). Desta forma, determinou-se a 

alternativa que gerará o menor impacto socioambiental na área de implantação das 

estruturas aeroportuárias e em seu entorno imediato. 

 

4.5. Definição da alternativa 

Conforme mencionado anteriormente na avaliação da situação do Aeroporto 

Regional Hugo Cantergiani, o Estudo de Viabilidade Técnica executado apresentou 

diversas considerações apontando características restritivas para investimentos de 

ampliação do mesmo. Portanto, a indicação do sítio de Vila Oliva é decorrente de um 

processo de análise de sítios apontados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 

e Departamento Aeroportuário da Secretaria de Transportes do Estado do Rio Grande 

do Sul (DAP/ST-RS), tendo como principais fatores positivos a condição topográfica, 

meteorológica, aspectos socioambientais, ocupação e uso do solo, inexistência de 

obstáculos na Zona de Proteção de Aeródromo, e se apresenta como a opção mais 

viável para atender tanto a Região da Serra Gaúcha como para a Região das Hortênsias. 

Logo, ao invés de se planejar um novo aeroporto para Caxias do Sul e um novo 

aeroporto para a região de Gramado/Canela, a locação em Vila Oliva permitirá atender 

a toda região, além de causar impactos socioambientais em uma única obra e operação 

aeroviária (facilitando o gerenciamento da segurança operacional). Cabe destaque, 
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ainda, a oficialização do Anteprojeto deste empreendimento junto ao Município de Caxias 

do Sul/RS, conforme Convênio de Delegação n° 015/2016 (vide ANEXO 15). 

Conforme análise e avaliação através de critérios que abrangem objetivamente 

todos os requerimentos e exigências do Comando da Aeronáutica, estabelecidas por 

metodologias de seleção de sítios aplicadas para a escolha técnica locacional e 

tecnológica, apresentam-se as seguintes conclusões, que fundamentaram a definição da 

região de Vila Oliva como a da melhor alternativa a receber o empreendimento: 

• O atual Aeroporto de Caxias do Sul (Aeroporto Hugo Cantergiani – SBCX) é 

declarado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC/PR) como inviável 

para receber investimentos. 

• Após classificação e ranqueamento da melhor alternativa locacional dentro 

do sítio para implantação do complexo aeroportuário e todas suas áreas de 

apoio e infraestrutura durante as obras e operação deste, a ALTERNATIVA 

LOCACIONAL 2 – SÍTIO VILA OLIVA, localizada no município de Caxias do 

Sul/RS apresentou melhor pontuação.  

• A indicação do sítio de Vila Oliva é decorrente de um processo de análise de 

sítios apontados pelo Departamento Aeroportuário da Secretaria de 

Transportes do Estado do Rio Grande do Sul (DAP/ST-RS). 

• A SAC-PR recebeu da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do 

Estado do RS, o Ofício SEINFRA/DAP Nº 0312/2014 datado de 16 de junho 

de 2014, manifestando a ratificação da necessidade de implantação de novo 

aeroporto na Serra Gaúcha, apontando a localidade de Vila Oliva em Caxias 

do Sul como a mais adequada, não somente à Região da Serra Gaúcha, 

como à Região das Hortênsias.  

• Celebração do Convênio de Delegação n° 015/2016, ao Município de Caxias 

do Sul/RS para operação do sítio neste local.  

• A construção de um aeródromo na região de Vila Oliva é prevista no Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da cidade de Caxias do Sul 

(Zona Especial do Novo Aeroporto – ZENA – Lei Complementar n° 589/2019). 

Isto evita que o entorno seja ocupado desordenadamente, impossibilitando a 

operação do sítio aeroportuário. 

• A partir da escolha do sítio, foi elaborada a PRANCHA 19 – 

INTERFERÊNCIAS REGIONAIS, onde são apresentados os pontos 
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passíveis de interferência com o a implantação do novo aeroporto na região 

serrana. Quanto a interferência no atual Aeroporto de Caxias do Sul, quando 

da implantação e operação do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha 

(Vila Oliva), o atual será desativado. 

• Após análise, classificação e ranqueamento da melhor alternativa tecnológica 

dentro do sítio de Vila Oliva, a ALTERNATIVA 2 – PPD CENTRO, com a 

projeção para a Pista de Pouso e Decolagem – PPD (1.930 metros x 45 

metros) apresentou menores impactos urbanos, socioambientais e 

operacionais na área diretamente afetada frente às demais opções 

estudadas. 

• Os principais indicadores urbanos, operacionais e socioambientais para 

escolha/definição da Alternativa Tecnológica 2 – PPD Centro, foram:  

(I) Conformidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - 

PDDI de Caxias do Sul (Lei Complementar n° 589/2019). e 

ordenamento da ocupação e uso do solo do entorno. 

(II) Interferência com o sistema viário existente: ambas alternativas 

implicariam somente na alteração/interrupção de uma via 

(descontinuamento viário da estrada que corta o empreendimento). 

Previsão de um novo sistema viário projetado para fazer a ligação 

viária entre a Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf e a Estrada 

Municipal Geraldo D’Agostini. 

(III) Para esta alternativa haverá a necessidade de implantação de novo 

trecho viário com extensão de 4,11 km, com área total de intervenção 

(considerando a pista de rodagem e uma área de 50 metros de buffer 

em seu entorno) de aproximadamente 54,45 hectares, a ser executado 

e licenciado pelo empreendedor em processo específico. 

(IV) Sobre a ótica do Plano Básico de Zona de Proteção de Aeródromos 

(PBZPA), esta alternativa possui obstáculos físicos apenas dentro do 

sítio. 

(V) Quanto a sinalização de segurança viária e ambiental, seria necessária 

a sinalização dentro e fora do sítio para ambas alternativas, porém, a 

alternativa 3 implicaria em alterações na infraestrutura existente no 

alinhamento de ao menos uma das cabeceiras. 
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(VI) Menor área de intervenção, englobando Movimentação de solo, área 

de segurança operacional e potencial atrativo de fauna, logo, embora 

ambas as alternativas apresentem valores totais relativamente 

próximos, pesa negativamente para a Alternativa 3 o fato de esta gerar 

intervenção maior que a outra e ainda interferir fora da área definida 

do sítio aeroportuário. 

(VII) Posição da pista em relação a direção predominante dos ventos. 

(VIII) Áreas a serem desapropriadas totalmente previstas em legislação 

municipal (Decreto n° 19.692/2018) e já em processo de aquisição pelo 

Município de Caxias do Sul. 

(IX) Interferência em áreas vizinhas para implantação do sítio 

aeroportuário, onde o anteprojeto existente (Alternativa 2) leva em 

consideração a conformação da pista e demais estruturas 

aeroportuárias de modo a interferir apenas dentro dos limites da área 

do sítio aeroportuário. Uma possível alteração deste ocasionaria 

interferências nas áreas lindeiras ao empreendimento, devido à 

projeção de intervenção por movimentação de terra e outros fatores. 

(X) Não existe necessidade de intervenção em áreas tombadas e/ou 

identificadas pelos estudos do patrimônio histórico e cultural de acordo 

com a projeção desta alternativa (a alternativa tecnológica 3 

acarretaria na intervenção no sítio arqueológico sem a possibilidade 

de resgate/ salvamento). 

(XI) Menor volume de movimentação de terra (corte/aterro) e de 

necessidade de exportação de material excedente e 

consequentemente menores valores associadas a atividade de 

terraplenagem e intervenção no meio físico. 

(XII) Interferência em cursos d’água e nascentes dentro da ADA, embora 

ambas as alternativas tenham sido pontuadas igualitariamente em 

virtude do quantitativo total de áreas a sofrerem intervenção, pesa 

negativamente à Alternativa 3 o fato de esta gerar interferência fora do 

sítio aeroportuário. 

(XIII) Interferência em reservatórios de água (açudes) e áreas úmidas dentro 

da ADA, embora ambas as alternativas tenham sido pontuadas 

igualitariamente em virtude do quantitativo total de áreas a sofrerem 
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intervenção, pesa negativamente à Alternativa Tecnológica 3 – PPD 

sul o fato de esta gerar interferência fora do sítio aeroportuário. 

(XIV) Ambas alternativas preveem de maneira semelhante a intervenção 

sobre os recursos hídricos mapeados na ADA, sendo que os recursos 

hídricos superficiais serão suprimidos, praticamente, nos mesmos 

trechos, apresentando impacto ligeiramente menor para a implantação 

da Alternativa 2. As estruturas previstas se instalam diretamente sobre 

o trecho médio do Arroio Fogaça Sul, e as porções de cabeceira dos 

arroios Balardin Norte, Balardin Central e Balardin Sul. A intervenção 

inevitavelmente impacta sobre o trecho montante do Arroio Fogaça 

Sul, dado o limite das movimentações de terra para reconfiguração do 

terreno. 

(XV) Alteração da paisagem (altura de taludes) é semelhante em ambas 

alternativas, visto que as alturas dos taludes estão na faixa de 15 a 25 

metros. Apesar do empate, salienta-se que na Alternativa Tecnológica 

3 haverá necessidade de intervenção em área lindeira ao sul da área 

diretamente afetada. 

(XVI) A alternativa tecnológica 2 atenderia as condições impostas pelo PCA 

3-3 “Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna nos 

aeródromos brasileiros” (Portaria n° 741/GC3, de 23 de maio de 

20181), em contrapartida, a alternativa tecnológica 3 remeteria a uma 

ampliação da área de estudo de risco de fauna na cabeceira sul, 

podendo ampliar ainda mais a área a ser desapropriada. 

 

4.5.1. Atributos e métodos construtivos 

O Estudo Preliminar do Aeroporto (ANEXO 08), indica no seu item 3.6.4, que as 

especificações das tecnologias utilizadas para a construção do terminal de passageiros 

 
1 Importante destacar que a Portaria n° 741/GC3/2018 que aprova o PCA 3-3 “Plano Básico de 

Gerenciamento de Risco de Fauna nos aeródromos brasileiros”, cita que experiencias internacionais 

demonstram que a redução progressiva na presença de fauna é obtida com a diminuição da atratividade 

no aeródromo, objetivo alcançado com a aplicação de medidas, cientificamente orientadas, por meio da 

modificação do ambiente interno; exclusão física de fontes de água, alimento e abrigo; dispersão de 

indivíduos para criar ambiente repulsivo à fauna; e controle populacional por meio de captura, translocação 

e abate de fauna.  
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seguirão os padrões estabelecidos no documento GE.06/010.75/1537/00 pela 

INFRAERO e Manual da IATA. No memorial descritivo do empreendimento especifica-

se que o sistema construtivo das edificações do aeródromo é alvenaria convencional, 

porém exclui-se o Terminal de Passageiros (TPS), que exigirá detalhamentos e 

especificações futuras.  

 

Figura 84 - Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (imagem ilustrativa do anteprojeto de Vila Oliva – 
Lado Terra e Lado Ar). 

 
Fonte: SAC/PR (2019). 

 
Figura 85 - Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (imagem ilustrativa do anteprojeto de Vila Oliva – 

Lado Terra). 

 
Fonte: SAC/PR (2019). 

 

O novo aeroporto será uma construção de grande porte e isto demanda, além 

de grande quantidade de funcionários, uma estrutura operacional de porte significativo. 
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Frente a isto serão envolvidos financiamentos e investimentos oriundos do poder público, 

que por questões de responsabilidade pública e profissional devem ser geridos da melhor 

forma possível pelos profissionais envolvidos. Entretanto, cabe apresentar análise de 

tecnologias utilizadas em aeroportos localizados em diferentes cidades do mundo, afim 

de subsidiar projetos arquitetônicos e estruturais a serem elaborados futuramente. 

Novas tendências apresentam-se pelo mundo no tocante a otimização do tempo 

a ser gasto na realização de construções. O método ultrapassado de construção 

edificações em alvenaria convencional vêm sendo gradativamente superado por 

processos que utilizam estruturas pré-fabricadas, estruturas metálicas e lajes como stell 

Deck, entre outras. 

As obras para a construção do Terminal 2 do Aeroporto de Confins em Belo 

Horizonte, estado de Minas Gerais, são um exemplo de construção eficiente e ágil. As 

estruturas principais foram construídas com vigas e pilares metálicos - esta tecnologia é 

utilizada há algum tempo em países da América do Norte e Europa, mas o alto custo e 

falta de mão de obra qualificada fizeram com que esta chegasse ao Brasil recentemente. 

A utilização de estruturas metálicas auxilia os projetistas a resolver problemas 

relacionados, principalmente, aos grandes vãos que construções como um aeroporto 

possuem. Elas permitem que a distância entre pilares seja maior em relação a estruturas 

convencionais (podendo ser até 1/3 maior). Há possibilidade, ainda, de configuração de 

estruturas arquitetonicamente mais esbeltas. Paralelamente a isto, projetos 

arquitetônicos começaram a tirar partido desta “elegância” e os elementos estruturais, 

antes em segundo plano, atualmente apresentam relevante importância no estilo das 

edificações, como pode ser visto na Figura 86, que mostra o Aeroporto Internacional de 

Mumbai (Índia), e na Figura 87, que mostra as estruturas do Aeroporto Internacional de 

Baku (Azerbaijão).  
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Figura 86 - Aeroporto de Mumbai – Índia. 

 
Fonte: Site Tourist Link (2016). 

 
Figura 87 - Interior do terminal do Aeroporto Internacional Baku Heydar Aliyev. 

 
Fonte: 44 Arquitetura (2017). 
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Outra tecnologia a se considerar são lajes pré-fabricadas ou lajes modelo Stell 

Deck, que representam soluções rápidas nas construções, tendo em vista que as 

mesmas são fabricadas pelo fornecedor em sua própria planta de produção. No canteiro 

de obras do empreendimento serão realizadas somente as etapas de concretagem. 

Esses métodos apresentam boa relação com meio ambiente por serem mais ágeis, mais 

leves e consumirem menos recursos naturais como energia e água. 

Tais métodos, entretanto devem ser analisados cuidadosamente e ter sua 

eficiência comparada a fatores como preço, logística, capacidade de fornecimento na 

região, entre outros. Nenhuma tecnologia deve ter seus elementos positivos e negativos 

avaliados de maneira única em um projeto, independente da complexidade. Afinal, 

existem casos em que o uso de determinada tecnologia pode gerar custos dobrados em 

relação a outra, cabendo aos projetistas avaliar as informações técnicas com orçamentos 

e anseios dos empreendedores. 

Assim, a análise breve destas tecnologias nos auxilia a dimensionar a 

complexidade de uma obra desta magnitude, assegurando que, independentemente do 

método construtivo a ser utilizado, devem ser realizados vastos estudos para embasar e 

justificar a escolha mais apropriada. 
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5. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO  

A descrição técnica do empreendimento utilizou por base os estudos e projetos 

elaborados pelo Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura, compreendendo: 

Estudo Preliminar (ANEXO 08), Estudo de Viabilidade Técnica (ANEXO 09) e Memorial 

Descritivo - Especificações Técnicas de Engenharia e do caderno de especificação 

técnica estão apresentadas no ANEXO 10.  

 

5.1. Planta de localização e de situação do empreendimento 

O sítio aeroportuário proposto está localizado na encosta superior do nordeste 

do Estado do Rio Grande do Sul, no município de Caxias do Sul, conforme demonstrado 

nas Figura 88. 

 

Figura 88 - Localização regional da área de implantação do novo aeroporto. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

No VOLUME III (CARTOGRAFIA – PRANCHA 01 – PLANTA DE 

LOCALIZAÇÃO) apresenta-se imagem do local com a demarcação da alternativa 

locacional definida (SÍTIO VILA OLIVA), e demarcação dos planos de informação 

principais: vias de acesso, núcleos populacionais, centros urbanos, rede hidrográfica, 

entre outros. 
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5.1.1. Dados cadastrais da área 

Conforme Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Caxias 

do Sul, o sítio aeroportuário de Vila Oliva está inserido na região da Zona Especial do 

Novo Aeroporto (ZENA).  

O Decreto nº 19.692 (CAXIAS DO SUL, 2018) declara de utilidade pública, para 

fins de desapropriação, as áreas de terras para implantação do empreendimento, 

conforme ilustração da área com descritivos de matrículas das propriedades. 
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Figura 89 - Ilustração das matrículas conforme Decreto n° 19.692, de 28 de junho de 2018. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (2013). 

 

O imóvel componente da matrícula nº 6.146, do Registro de Imóveis da 2ª Zona 

da Comarca de Caxias do Sul, de propriedade de Nelson Rodolfo Soares de Moura e 

sua mulher Cleonira Santos de Moura, corresponde à parte de uma área de terras, dentro 

de um todo maior, com formato irregular, com 99.955,67 m2. 
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Figura 90 - Delimitação de área conforme Decreto nº 19.692/2018, Art 1º, Inciso I. 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (2013). 

 

O imóvel componente da matrícula nº 6.147, do Registro de Imóveis da 2ª Zona 

da Comarca de Caxias do Sul, de propriedade de Jucemara Adriana Santos de Moura e 

Mauro João Santos de Moura, que corresponde à parte de uma área de terras, dentro 

de um todo maior, com formato irregular, com 124.663,26 m2. 
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Figura 91 - Delimitação de área conforme Decreto nº 19.692/2018, Art 1º, Inciso II. 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (2013). 

 

Os imóveis componentes das matrículas nº 42.403, nº 40.593, nº 42.223, nº 

40.703 e nº 43.837, do Registro de Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Caxias do Sul, 

de propriedade de Nelson João Balardin e outros, que correspondem à parte de uma 

área de terras, dentro de um todo maior, com formato irregular, com 1.124.935,43 m2; e 

parte de uma área de terras, com formato irregular, com 789.698,19 m2. 
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Figura 92 - Delimitação de área conforme Decreto nº 19.692/2018, Art 1º, Inciso IIIa. 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (2013). 
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Figura 93 - Delimitação de área conforme Decreto nº 19.692/2018, Art 1º, Inciso IIIb. 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (2013). 

 

O imóvel componente da matrícula nº 35.955, do Registro de Imóveis da 2ª Zona 

da Comarca de Caxias do Sul, de propriedade de Ana Paula Fogaça Vargas, tendo como 

usufrutuários Leoni Fogaça Vargas e seu marido Eneu Antônio Grillo Vargas, que 

corresponde à parte de uma área de terras, dentro de um todo maior, com 784.510,70 

m2. 
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Figura 94 - Delimitação de área conforme Decreto nº 19.692/2018, Art 1º, Inciso IV. 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (2013). 

 

O imóvel componente das matrículas nº 84.602, nº 84.603, nº 84.604 e nº 84.605, 

anteriormente matrícula nº 53.861, do Registro de Imóveis da 2ª Zona da Comarca de 

Caxias do Sul, de propriedade de Lisabete Molon Zini e outros, que corresponde à parte 

de uma área de terras, dentro de um todo maior, com formato irregular, com 292.308,76 

m2. 
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Figura 95 - Delimitação de área conforme Decreto nº 19.692/2018, Art 1º, Inciso V. 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (2013). 

 

Os imóveis componentes das matrículas nº 35.451 e nº 35.452, do Registro de 

Imóveis da 2ª Zona da Comarca de Caxias do Sul, de propriedade de Ana Maria Brunello, 

tendo como usufrutuários Luiz Pedro Brunello e sua mulher Iracy Soares Brunello, que 

correspondem à parte de uma área de terras, dentro de um todo maior, com formato 

irregular, com 688.136,29 m2; e parte de uma área de terras, com 97.904,97 m2. 
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Figura 96 - Delimitação de área conforme Decreto nº 19.692/2018, Art 1º, Inciso VIa. 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (2013). 
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Figura 97 - Delimitação de área conforme Decreto nº 19.692/2018, Art 1º, Inciso VIb. 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (2013). 

 

O imóvel componente da matrícula nº 35.956, do Registro de Imóveis da 2ª Zona 

da Comarca de Caxias do Sul, de propriedade de Sandro José Fogaça Vargas, tendo 

como usufrutuários Leoni Fogaça Vargas e seu marido Eneu Antônio Grillo Vargas, que 

corresponde à parte de uma área de terras, dentro de um todo maior, com formato 

irregular, com 420.000,14 m2. 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

203 

Figura 98 - Delimitação de área conforme Decreto nº 19.692/2018, Art 1º, Inciso VII. 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (2013). 

 

O imóvel componente da matrícula nº 43.391, do Registro de Imóveis da 2ª Zona 

da Comarca de Caxias do Sul, de propriedade de Octavio Franzói e sua mulher Maria 

Corso Franzói, que corresponde à parte de uma área de terras, dentro de um todo maior, 

com 16.301,14 m2. 
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Figura 99 - Delimitação de área conforme Decreto nº 19.692/2018, Art 1º, Inciso VIII. 

 
Fonte: Adaptado de Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (2013). 

 

Conforme ilustrado acima, o total de áreas de terras particulares a serem 

desapropriadas, em propriedades privadas, corresponde a 4.438.414,55 m2. Além disso, 

está prevista a utilização de áreas consideradas próprias do Município por destinação, 

as áreas componentes da Estrada Municipal nº 343, no acesso à Tabela até o 

entroncamento da mesma. O total de áreas de terras públicas consideradas próprias do 

Município, isentas de desapropriação, corresponde a 18.545,82 m². 
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Resumidamente, o total de terras necessárias à implantação da área patrimonial 

do Novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva), corresponde a 445,53 

hectares. 

 

5.2. Projeto Básico 

Os dados do Projeto Básico, estão apresentados no Estudo Preliminar (EP) 

(ANEXO 08), elaborado pelo Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura, cujo 

documento é o Relatório Técnico Justificativo para o Aeroporto Regional da Serra 

Gaúcha (Vila Oliva) – Caxias do Sul. O Estudo Preliminar para o Aeroporto foi 

desenvolvido a partir do Cenário 3 do Estudo de Viabilidade Técnica (EVT) (ANEXO 09). 

Para a elaboração do presente eia-rima (Processo Administrativo Nº 001179-

05.67/17-8 – LPER), não contempla nenhuma possibilidade de ampliação da Pista de 

Pouso e Decolagem - PPD. Destacamos que não existe previsão de ampliação, o EIA-

RIMA apresentado refere-se a PPD de 1930 metros x 45 metros. Qualquer futura 

necessidade de ampliação do empreendimento deverá ser analisada através de novo 

processo administrativo específico, a ser analisado pela equipe técnica da FEPAM, 

conforme projetos a serem elaborados e legislações em vigor pertinentes. 

A Tabela 5 identifica o cenário apontado como “mais vantajoso”. 

 

Tabela 5 - Identificação do cenário. 

Cenário 
(PMD) 

Aeronave 
Crítica 

% PMD 

Hora 
Pico de 
Projeto 

2025 

Hora 
Pico de 
Projeto 

2035 

Pátio de 
Aeronaves 

Pista de Pouso 
e decolagem 

Cat/Tipo Kg Lbs Pax/h Pax/h 
N° de 

Posições 
Comprimento/ 

Largura (m) 

 
3 (80%)  

4C – B737-800 63.213 139.360 530 1146 08 1.930 x 45 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

O Anteprojeto do futuro Aeroporto, acompanhado do Memorial Descritivo - 

Especificações Técnicas de Engenharia e do caderno de especificação técnica estão 

apresentadas no ANEXO 10. 

A PRANCHA 29 – PROJETO BÁSICO DE IMPLANTAÇÃO apresenta a 

representação dos elementos de projeto com ênfase nas questões de potencial impacto 

ao meio ambiente, com demarcação da infraestrutura compatibilizada com os elementos 

ambientais. 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

206 

O material foi elaborado pelo Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli 

Arquitetura e os critérios selecionados para cobrir a qualidade de serviço no Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha foram divididos basicamente em dois grupos: aqueles 

relacionados às instalações/serviços associados às aeronaves, ou LADO AR (pistas, 

pátios, etc.), e aqueles relacionados às instalações/serviços que atendem diretamente 

os passageiros, ou LADO TERRA (check-in, sala de embarque, etc.). 

Quanto ao lado ar, a regulação da ANAC já prevê especificações de 

características físicas, configuração, material/equipamento, desempenho, pessoal e 

procedimentos, cuja aplicação uniforme é considerada necessária para a segurança 

operacional ou regularidade do transporte aéreo e, portanto, tem caráter obrigatório 

(RBAC n° 154 – Projeto de Aeródromos).  

 

5.2.1. Quadro geral das características técnicas 

Para melhor compreensão dos dados utilizados para elaboração do anteprojeto 

pela empresa responsável e entendimento da concepção técnica do aeroporto, segue 

Quadro 42 com a previsão dos principais dados utilizados para caracterização do 

empreendimento. 

 

Quadro 42 - Dados gerais utilizados para caracterização do empreendimento. 

Dados Gerais 
Anos 

2025 2035 

Passageiros/ano 1.059.449 2.292.546 

Passageiros/dia (média) 2.903 6.281 

Acompanhantes 1.452 3.141 

Funcionários aeroporto 1.162 2.513 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

Na Tabela 6 são listadas as principais características gerais da obra, com suas 

respectivas ordens de grandeza. 

 

Tabela 6 - Características previstas no Anteprojeto. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

Cenário Escolhido 3 

Aeronave Crítica B737-800 

PMD 80% 
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CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

Interferências na PPD 
Nova PPD – Implantação da pista de pouso e 

decolagem 

Dimensões Finais da PPD 1.930 metros x 45 metros 

Declividade Efetiva Final 0,50% 

RESA 
Implantação de RESAs com 240 metros x 150 

metros nas duas cabeceiras 

Faixa de Pista 2.050 metros x 300 metros 

Área de Giro Implantação de área de giro em ambas cabeceiras 

Taxiway 
Implantação de pista com pavimento em CBUQ e 

dimensões de 183,38 metros x 25 metros 

Pátio de Aeronaves Implantação de pátio com 25.944 m2 

Posições no Pátio 

02 posições para ATR 42-300 

03 posições para A319 

03 posições para B737-800 

*considerando manobras com push-back 

Terminal de Passageiros + CUT Novo TPS customizado (4.746,73 m2 + 135 m2) 

Estacionamento 500 vagas 

SESCINC Novo SCI (Corpo de Bombeiros) com NPCR7 

Desapropriações 4.438.414,6 m2 (443,84 hectares) 

Área Patrimonial do Aeroporto Regional da 
Serra Gaúcha (Vila Oliva) 

4.455.329 m² (445,53 hectares) 

Elevação do Aeródromo 
836 metros / 2.742 pés (considerada a elevação 
média da PPD elaborada no presente estudo) 

Temperatura de Referência do Aeródromo 26,6°C (Fonte: Inmet) 

Situação Não homologado (Novo sítio aeroportuário) 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

As distâncias declaradas devem ser calculadas em metros arredondados, sendo: 

Pista Disponível para Corrida de Decolagem (TORA); Distância Disponível para 

Decolagem (TODA); Distância Disponível para Aceleração e Parada (ASDA); e Distância 

Disponível para Pouso (LDA). As distâncias declaradas atual e futura são apresentadas 

na Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Distâncias declaradas. 

Distâncias Declaradas (m) – ATUAL (novo sítio aeroportuário a implantar) 

Pista TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) 

15 - - - - 

33 - - - - 

Distâncias Declaradas (m) – FUTURA 
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Pista TORA (m) TODA (m) ASDA (m) LDA (m) 

15 1.930 1.930 1.930 1.930 

33 1.930 1.930 1.930 1.930 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

5.2.1.1. TPS, estacionamento, CUT, SCI, TWR e EPTA 

A demanda estimada para o novo aeroporto no ano de 2025 é de 530 

passageiros na hora pico, portanto o terminal a ser adotado seria o MD com 3.550,00 

m². Porém seguindo orientações da SAC apresentadas no Ofício 199/2016/SEAP/SAC-

PR, deverá ser implantado um terminal de passageiros customizado desenvolvido com 

nível de conforto C da IATA (Fluxo estável, atrasos aceitáveis, bom nível de conforto) e 

com programa de necessidades semelhante ao MD. 

Segundo Manual da IATA, o nível de serviço “C” é recomendado como o nível 

mínimo a ser vislumbrado num projeto, sendo que denota um bom serviço a um custo 

razoável. Para cada uma das categorias, são definidos padrões de espaço por ocupante. 

O cálculo das áreas do novo Terminal de Passageiro pela IATA, entra não só 

com o valor de passageiros na hora pico de 2025 (530), mas também com o número de 

passageiros nesse ano (1.059.449). Assim obteve-se um valor de 4.495,20 m² de área 

mínima a construir, tendo o projeto ficado com 4.746,73 m² e assim capacidade para 

atender a demanda estimada. 

Próximo ao Terminal de Passageiros (TPS) e também seguindo o padrão 

Infraero, será implantada a Central de Utilidades com 135,00 m². 

Atualmente não existe estacionamento, uma vez que Vila Oliva é um sítio novo, 

dessa forma é previsto um estacionamento de veículos com 500 vagas, conforme ofício 

404/2016/SEAP/SAC-MTPA. 

Ressaltando que Vila Oliva trata-se de um novo sítio (não possui EPTA – 

Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações Aeronáuticas), portanto será 

necessária a implantação de uma EPTA conforme informado no Ofício n° 

163_2015_SEAP_SAC-PR como EPTA Categoria Especial (CAT ESP), com uma área 

de 274,00 m², em caso de ampliação para CAT ESP, uma torre com área de projeção 

de 115,00 m² (informações retiradas da Planta Baixa da EPTA). A EPTA deverá ser 

posicionada afastada do pátio de forma que as salas AIS e AFIS, e estará voltada para 

o pátio de aeronaves e PPD. Estas possuem visada livre para os auxílios à navegação 

aérea e para as cabeceiras. 
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A EPTA possuirá acesso tanto para o lado terra quanto pelo lado ar. O seu 

acesso lado terra se dará por uma via de pedestres ligada à mesma via de veículos de 

acesso ao TPS. Tendo a EPTA CAT ESP a adequada localização, a TWR terá completa 

visão da área operacional. 

Também está prevista a implantação do Corpo de Bombeiros (SCI) de categoria 

NPCR 7 (nível de proteção contra incêndio requerido), visto que não existe atualmente 

SCI no sítio, em conformidade com as normas de distanciamento em relação ao eixo da 

PPD, visando a não interferência à “Superfície de Limitação de Obstáculos”, além de 

possuir uma via de ligação do SCI à PPD. A SCI padrão deve possuir área para 

armazenamento de agentes extintores de acordo com as determinações da Resolução 

n° 279 da ANAC. Para Aeródromos com NPCR 7, está previsto na Resolução nº 279 um 

reservatório de água elevado com capacidade de 12.100 litros e um enterrado com 

capacidade de 36.300 litros.  

A quantidade mínima de veículos de apoio às operações de resgate, salvamento 

e combate a incêndio é definida de acordo com o NPCR do aeródromo, ou seja, será 

necessário no mínimo 1 (um) veículo de apoio (Carro de Resgate e Salvamento – CRS). 

 

5.2.1.2. Pátio 

O pátio de aeronaves deverá comportar 3 posições para B737-800, 3 posições 

para A319 e 2 posições para ATR 42-300 considerando manobras com push-back. O 

novo pátio terá 300 metros de extensão e 86,48 metros de profundidade já incluindo a 

pista de táxi de circulação de borda de pátio e a via de serviço do pátio, totalizando 

25.944,00 m². 

 

5.2.1.3. Pista de pouso e decolagem e área de giro 

Uma vez que a Pista de Pouso e Decolagem será nova, a designação das 

cabeceiras foi atribuída em consonância com a nomenclatura da Secretaria dos 

Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, Cabeceiras 15/33.  

De acordo com o dimensionamento de pista desenvolvido e apresentado no 

Estudo de Viabilidade Técnica, considerando o B737-800 a 80% do PMD, o comprimento 

de pista será de 1.930 metros x 45 metros. Não é necessário acostamento para código 

de referência 4C. Serão executadas áreas de giro em ambas as cabeceiras, de forma a 

facilitar a curva a 180° e o alinhamento das aeronaves. 
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5.2.1.4. Taxiway 

Para permitir a ligação da PPD ao novo pátio de aeronaves será executada uma 

taxiway. A Pista de Taxi e Rolamento para acesso ao novo Pátio de aeronaves 

apresentará uma largura total de 25 metros de largura, sendo 15 metros de faixa de 

rolamento e 5 metros de largura de acostamento, em cada um dos seus lados, portanto, 

com dimensões de 183,38 metros x 25 metros. 

 

5.2.1.5. RESA, faixa de pista e faixa preparada  

De acordo com as recomendações do RBAC n° 154, devem ser implantadas 

RESA’s, para uma nova pista, com um comprimento de 240 metros e largura igual à 

largura de porção nivelada de Faixa de Pista, tendo ficado a RESA com 240 metros x 

150 metros. A largura da faixa de pista para aeronaves código 4C IFR será de 300 metros 

(150 metros para cada lado do eixo da PPD). Devendo ser adequada para 2.050 metros 

x 300 metros. 

A faixa preparada possuirá 75 metros de largura a partir do eixo da PPD, para 

ambos os lados, totalizando uma largura de 150 metros, totalizando 2.050 metros x 150 

metros. A faixa preparada apresentará uma declividade máxima transversal de 2,5% e a 

faixa de pista de 5,0% ascendente conforme item 154.207 (f) (4) da RBAC 154, sendo 

adaptadas o máximo possível ao terreno existente e assim diminuir a movimentação de 

terras. 

 

5.2.1.6. Sistemas elétricos 

A RGE - Rio Grande Energia é a concessionária de distribuição de energia para 

a região do futuro aeroporto. O local contempla energia elétrica, existindo redes de 

distribuição da RGE e ELETROSUL. 

O conceito técnico do projeto adota a implantação de uma subestação 

denominada KF Principal, onde será realizada a entrada de energia em média tensão 

(13,8 kV) proveniente da concessionária e distribuição desta, também em MT, para as 

demais edificações no aeródromo, nomeadamente a KF CUT (TPS), KF Auxílios e SCI. 

Para a alimentação do balizamento de pistas, pátios e demais auxílios à 

navegação aérea, será prevista uma nova subestação denominada KF Auxílios. 

Tendo em vista as intervenções a serem efetuadas no aeroporto, deverá ser 

implementada uma subestação denominada KF CUT. A edificação será construída de 

tal forma que permita abrigar um novo transformador, um motor gerador, um nobreak e 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

211 

os respectivos quadros de distribuição. Deverá ainda ser previsto espaço para a 

instalação de sistemas reservas.  

 

5.2.1.7. Sistemas eletrônicos 

A rede telemática prevista no projeto considera o fornecimento de dados e voz 

para atendimento aos sistemas do lado ar (SCI, KF Auxílios). As redes serão 

provenientes da Sala Técnica (ST) localizada na CUT, sendo previsto a interligação em 

fibra óptica para dados e em par metálico (CTP-APL) para voz. 

A sala técnica do SCI será o espaço onde deverá ser instalado o rack de 

telecomunicações, que será responsável por receber as redes de dados e voz. Para o 

monitoramento e controle remoto dos equipamentos dos sistemas de auxílio à 

navegação aérea haverá uma estrutura de rede em fibra óptica interligando o SICOM 

instalado na KF Auxílios, aos equipamentos ativos (switches). Também estarão 

instalados na KF Auxílios o SDAI (Sistema de detecção e alarme de incêndio) e o SICA 

(Sistema de controle de acesso).  

 

5.2.1.8. Auxílios a navegação 

O Sistema de Balizamento Luminoso será novo, constituído por luminárias de 

tecnologia LED (Light Emitting Diode), permitindo um menor consumo de energia, maior 

uniformidade de iluminância e o mesmo tempo de desgaste às luminárias. 

 

5.2.2. Descrição do tipo de tecnologia projetada para o empreendimento 

O Sistema de Gestão Ambiental da INFRAERO tem como uma de suas diretrizes 

primordiais assegurar que todas as instalações aeroportuárias atendam às 

recomendações das leis e normas de proteção ao meio ambiente. Através do 

licenciamento ambiental procura-se obter controle das medidas preventivas e garantir 

que os empreendimentos sejam adequados às propostas de desenvolvimento 

sustentável. 

Os aeroportos devem atender às necessidades de mitigar o seu impacto 

ambiental, através de seu funcionamento e de programas nas expansões, por eles 

sofridas. A ANAC e a INFRAERO como entidades brasileiras que fiscalizam, orientam e 

contribuem com informações e normas, devem garantir o funcionamento e a segurança 

esperados (exigidas como participantes da IATA e ICAO), normas que procuram 

padronizar os aeroportos, inclusive a sustentabilidade. Nesse trabalho serão analisados: 
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os resíduos, o ruído, qualidade do ar, reuso da água, eficiência energética e as condições 

socioambientais. A descrição detalhada dos materiais e tecnologias a serem utilizadas 

na implantação e operação do novo Aeroporto será apresentado quando da elaboração 

do projeto executivo. 

Cabe destacar que a implantação, como a futura operação do aeroporto deverão 

seguir os avanços tecnológicos previstos para a atividade aeroportuária, como: 

operacionalidade dos aeroportos (lado terra e lado ar), abastecimento de combustível 

para as aeronaves, sistema de refrigeração e climatização nos TPS, sistema de 

navegação aérea – pouso e decolagem, sistema de disponibilidade das bagagens, 

aumento da frota, operacionalidade e o sistema de pistas – tráfego aéreo e impactos 

ambientais gerados pela implantação do aeroporto, entre outros. 

Quanto à implantação, o manual “Sustainable Airport Manual” (2010) aponta que 

para minimizar o impacto ambiental o aeroporto deve aplicar tecnologias verdes e que 

não poluem o ambiente em todas as esferas, como: 

• Maximizar o uso e materiais naturais, buscando estratégias e soluções 

eficientes que minimizam a quantidade de material aplicado. Como por 

exemplo, a aplicação de materiais “recicláveis, reutilizáveis ou 

compostáveis”, e destaca a importância de valorizar os materiais locais e 

regionais para incentivar a economia regional e reduzir o impacto ambiental 

decorrente do seu transporte.  

• Gestão dos resíduos sólidos nas construções e na administração dos 

resíduos minimizando o impacto sobre os dos aterros sanitários.  

• Valorizar os combustíveis alternativos em veículos dentro do aeródromo, 

como o elétrico, biodiesel, híbridos, propano, etc.  

• Proteger a fauna, a flora e todos os recursos naturais dentro do sítio. 

 

Quanto a operação, algumas tecnologias vendo sendo desenvolvidas na 

atualidade e poderão ser inseridas no projeto executivo do futuro aeroporto, como: 

• Diminuição da emissão de gases e aceleração do processo de 

abastecimento (exemplo:  desenvolvimento de hidrantes instalados por todo 

o local, capazes de fornecer combustível para os aviões de forma mais 

prática, segura e ecologicamente amigável). 
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• Minimizar as superfícies impermeáveis e pavimentadas, incorporar telhados 

com vegetação e com colheita à água da chuva para reutilização. 

• Melhorar a eficiência energética: Minimizando as perdas de energia dos 

prédios, incorporando sistemas inteligentes e eficientes com sensores de 

presença; Produção de energias renováveis como a solar, a geotermia, a 

eólica, etc. Aplicação de sistemas de luzes econômicas como luz de LED. 

Aplicar envoltórias eficientes em termos de conforto térmico, como por 

exemplo a redução das ilhas de calor, nas grandes coberturas e outras 

áreas, com maximização de telhados com cobertura verde, ou aplicar 

material com alta refletância ou branco, valorizar as áreas sombreadas, entre 

outros fatores. 

• Salas de espera modernas e com entretenimento. 

• Sistema de ventilação inteligente e Esteiras eficientes. 

• Instrumentos que garantem o pouso mesmo sem visibilidade; etc. 

 

5.2.3. Estudo de fluxo atual e projeção de tráfego aéreo 

Atualmente, Caxias do Sul, já conta com um Aeroporto em funcionamento, o 

Aeroporto Regional de Caxias do Sul – Hugo Cantergiani, é o segundo maior do Estado, 

ficando atrás somente para o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto 

Alegre/RS. O aeroporto de Caxias está localizado na região sudoeste da cidade, mais 

precisamente no Bairro Salgado Filho, distando aproximadamente 5 km da região central 

do município. Abaixo é possível observar esta relação. 
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Figura 100 - Localização do Aeroporto Hugo Cantergiani. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

O atual Aeroporto está dentro do núcleo urbano consolidado do município e foi 

fator importante para o desenvolvimento dos bairros vizinhos, isto juntamente à rápida 

expansão da região sul da cidade nos últimos 40 anos, como pode ser observado nas 

Figura 101 a Figura 106. O descolamento é facilitado pelo transporte público do 

município, estrutura de táxis, vias de ligação direta - principalmente a Avenida Salgado 

Filho que se conecta diretamente com a Avenida Perimetral Sul, interligando a região sul 

da cidade com as regiões leste e oeste. 
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Figura 101 - Imagem Histórica 1979. 

 

Figura 102 - Imagem Histórica 1988. 

 
Fonte: GeoCaxias (2018). 

 
Figura 103 - Imagem Histórica 1998. 

 

Figura 104 - Imagem Histórica 2010. 

 
Fonte: GeoCaxias (2018). 

 
Figura 105 - Imagem Histórica 2014. 

 

Figura 106 - Imagem Histórica 2017. 

 
Fonte: Google Earth (2018). 

 

Dados do Relatório de Gestão Aeroportuária, desenvolvido conjuntamente entre 

o Governo Federal, Secretaria de Aviação Civil, Universidade Federal de Santa Catarina 

e Laboratório de Transportes e Logística, indicam que entre os anos de 2009 e 2014, o 

Aeroporto de Caxias apresentou uma média 185 mil usuários, e a projeção de 

passageiros a partir de 756 mil passageiros por ano, chegando a 2,293 milhões em 2035. 

A Figura 107 e Figura 108 mostram estes dados. 
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Figura 107 - Movimentação por ano. 

 

Figura 108 - Projeção de passageiros. 

 
Fonte: Adaptado Relatório de Gestão Aeroportuária (2016). 

 

Segundo as especificações da INFRAERO, existem 4 categorias, e determinam 

questões de arrecadação tarifária. Os de categoria I tem maior pontuação nas questões 

de infraestrutura disponibilizada, e assim sucessivamente, até chegar na categoria IV, a 

menor categoria tarifária. 

 Enquadrado na categoria IV, o Aeroporto de Caxias teve seu desempenho de 

movimentação de passageiros e arrecadação comparado a outros 11 aeroportos da 

mesma categoria no país, e ficou na posição de número 09, com média de 200 mil 

passageiros atendidos, o que significa aproximadamente 1/3 da movimentação do 

primeiro colocado, o Aeroporto de Santarém/PA, que movimenta cerca de 602 mil 

passageiros por ano. No mesmo comparativo, é possível observar que foi o penúltimo 

em arrecadação. A Figura 109 Figura 110 e mostram esses comparativos. 

 
Figura 109 - Comparativo de movimentação em Aeroportos Categoria IV. 

 
Fonte: Adaptado Relatório de Gestão Aeroportuária (2016). 
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Figura 110 - Comparativo de arrecadação em Aeroportos Categoria IV. 

 
Fonte: Adaptado Relatório de Gestão Aeroportuária (2016). 

 

Para o aeródromo em estudo, por se tratar de um novo sítio aeroportuário, não 

foi considerado fluxo aéreo atual.  

A demanda estimada para o novo aeroporto no ano de 2025 é de 530 

passageiros na hora pico. Porém seguindo orientações da SAC apresentadas no Ofício 

199/2016/SEAP/SAC-PR, deverá ser implantado um terminal de passageiros 

customizado desenvolvido com nível de conforto C da IATA e com programa de 

necessidades semelhante ao MD. Para o cálculo das áreas do novo Terminal de 

Passageiro pela IATA, entra não só com o valor de passageiros na hora pico de 2025 

(530), mas também com o número de passageiros nesse ano (1.059.449).  

 

5.2.4. Interseções e outras obras de infraestrutura viária 

A obra de instalação do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) 

demandará diversas alterações no sistema viário local e regional. O principal acesso 

para o sítio ocorre desde a sede do município pela Rodovia BR-116 e Rodovia RSC-453 

até a estrada da Fazenda Souza. Segue-se por esta mesma estrada passando pela 

Localidade de Fazenda Souza, seguindo até a Igreja de São Roque pela direita e 

seguindo por esta estrada até o sítio do futuro Aeroporto.  
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Figura 111 - Sistema viário municipal proposto para região. 

 
Fonte: Anexo 8 do PDDI Caxias do Sul (2019). 

 

De modo geral, o PDDI – Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Caxias 

do Sul (https://caxias.rs.gov.br/servicos/planejamento/plano-diretor/lc589), contempla o 

fechamento da Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf e abertura de um desvio 

(delimitada em amarelo), conforme demonstrado na figura acima. 

Conforme Comunicação de Despacho (Processo n° 2019/40536) emitida pela 

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (vide ANEXO 37), o município se compromete a 

licenciar e executar todas as obras e alterações viárias necessárias, que forem de sua 

competência, para o acesso ao novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva), 

em processos distintos ao do EIA/RIMA. As principais intervenções a serem executadas 

pelo empreendedor para melhoria e qualificação do sistema viário do entorno são: 

https://caxias.rs.gov.br/servicos/planejamento/plano-diretor/lc589
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• Instalação de aparelho viário na Estrada Municipal Geraldo D'Agostini para 

disciplinamento do trânsito de passagem e de acesso à área do novo 

Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. 

• Em relação à Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf, prevê-se a 

desativação desta no trecho compreendido entre sua intercessão com Estrada 

Municipal Geraldo D'Agostini e o limite nordeste da área de implantação do 

empreendimento. Esta alteração está prevista na forma de Diretriz Viária na 

revisão do plano diretor municipal. Assim, para não prejudicar a continuidade 

da via, será criado novo segmento viário de ligação à sudeste da área (Figura 

112), interligando novamente as Estradas Astrogildo Augusto Stumpf e 

Geraldo D'Agostini, conforme ilustrado em maior detalhe na PRANCHA 20. 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

220 

Figura 112 - Sistema viário municipal a ser desativado (Estrada Municipal Astrogildo Augusto 
Stumpf) e nova extensão viária projetada. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

• Qualificação da ligação viária entre o Distrito de Vila Oliva e a Rodovia BR-

116, em Vila Cristina, por meio da pavimentação asfáltica da Estrada 

Municipal 92, da Estrada Municipal João Edgar Jung e da Estrada Municipal 

Firmino Frizzo, totalizando uma extensão aproximada de 30 km, conforme 

representado na Figura 113. Cabe ressaltar que as Estradas Municipais 92 e 

João Edgar Jung já estão em obras, com previsão de conclusão para o ano 

de 2020. A pavimentação da Estrada Municipal Firmino Frizzo se encontra em 

processo de contratação (licitação), com previsão de conclusão das obras em 

2021.  
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Figura 113 - Representação das Estradas Municipais 92, João Edgar Jung e Firmino Frizzo. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Importante destacar que esta ligação viária será utilizada para deslocamentos 

entre o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha e os Municípios ao Sul/ Sudoeste, como 

Nova Petrópolis, Feliz, Bom Princípio e demais Municípios integrados pela Rodovia BR-

116, seguindo em direção a Porto Alegre e região metropolitana. 

• Implantação de segmento do anel viário perimetral previsto para a área 

urbana do Distrito de Fazenda Souza (vide imagem ilustrativa abaixo), 

conforme Anexo 5 do Plano Diretor Distrital de Fazenda Souza (disponível 

para consulta em 

https://gcpstorage.caxias.rs.gov.br/documents/2018/01/64882c06-63a6-

4755-be4e-591bdc73ac05.pdf). 
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Figura 114 - Representação da estrutura viária e mobilidade do Distrito de Fazenda Souza 
(corredores de tráfego – vermelho, vias coletoras – azul e anel central – verde). 

 
Fonte: Anexo 5 do PDDI Caxias do Sul (2017). 

 

• Qualificação da Estrada Municipal Luiz Daneluz, que faz a ligação do 

Aeroporto Regional da Serra Gaúcha com o Município de Gramado. Esta 

intervenção já se encontra em execução, e contempla obras de terraplanagem 

e regularização do leito. A previsão de conclusão é para o ano de 2020. Esta 

conexão do Aeroporto com os municípios da região das hortênsias (Canela, 

Gramado e São Francisco de Paula) cria um acesso alternativo entre Caxias 

e os municípios supracitados, fato o qual a configura como grande 

impulsionador do aeroporto, tendo em vista a facilidade que proporcionará. 

 

Referente às demais conexões, de acordo com sugestão de alteração do Plano 

Diretor municipal, desenvolvido pela Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Caxias 

do Sul, existem 3 eixos estruturadores que se enquadram como “Zona de Expansão 

Urbana”. Na Figura 115 é possível observar estas vias, a primeira é a via que fará a 

conexão do Aeroporto com a Rodovia RSC-453, bem como a sede urbana do município 
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na sua porção nordeste e cruzando o distrito de Fazenda Souza. A segunda também faz 

conexão com a sede municipal, entretanto pela porção leste. 

 

Figura 115 - Conexões Viárias Regionais. 

 
Fonte: Apresentação SEPLAN – ANEXO 34 – Baseado na atualização do Pano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de Caxias do Sul – Lei Complementar nº 589/2019. 

 

5.2.4.1. Vias de serviço 

Para o projeto, foram reservados 10 metros de largura para uma nova via de 

serviço entre o Pátio de aeronaves e o Terminal de Passageiros para uso dos veículos 

que fazem o apoio de solo às aeronaves. 

Esta via deverá encontrar-se a uma distância de segurança de 4,5 metros em 

relação às posições de estacionamento das aeronaves e será executada em pavimento 

rígido na mesma configuração do pátio de aeronaves. O detalhamento de todas as vias 

de serviço será apresentado em fase de elaboração do projeto executivo. 
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5.2.5. Planificação da drenagem 

Neste item, descrevem-se as estruturas que irão compor o novo sistema de 

drenagem do Aeroporto, em função das necessidades apresentadas, conforme as 

diretrizes constantes das especificações técnicas do projeto. 

Conforme ilustrado no anteprojeto (memorial descritivo), atualmente não existe 

sistema de drenagem, portanto, será necessário que sejam implantadas estruturas que 

componham um sistema, para conduzir as águas de forma correta e que não 

comprometa a capacidade suporte do solo, não causando danos como erosão. Desta 

forma, o dimensionamento considerou o levantamento de dados históricos e 

determinação da equação das chuvas até o cálculo das vazões contribuintes e diâmetros 

mínimos necessários ao escoamento.  

 

5.2.5.1. Drenagem LADO TERRA 

A drenagem partirá da nova concepção de greide proposto pelo projeto de 

terraplenagem e de pavimentação do estacionamento de veículos, acesso e terminal de 

passageiros. O novo sistema a ser implantado no Aeroporto prevê estruturas como 

bueiros, valetas, caixas com grelhas e sarjetas. As especificações deste item foram de 

responsabilidade do Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura e encontram-

se no ANEXO 13 (Drenagem) e ANEXO 10 (Anteprojeto). 

Para o dimensionamento do sistema de drenagem foi utilizado o Software Storm 

and Sanitary Analysis (SSA), tanto para as redes de drenagem, redes de esgoto e 

definição das bacias de contribuição conforme declividade do terreno. Assim, seguiu-se 

ao traçado preliminar de redes que serão necessárias para a correta condução dessas 

águas, as quais serão levadas para bacias de infiltração próximas do ponto médio da 

PPD (que trará as águas oriundas da PPD, bem como do platô de terraplenagem da faixa 

de pista). 

A Figura 116 apresenta o sistema definido para o LADO TERRA, onde é indicado 

o lançamento das águas provenientes do sistema de drenagem proposto. 
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Figura 116 - Croqui sistema de drenagem (LADO TERRA). 

 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 
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5.2.5.2. Drenagem LADO AR 

A drenagem do lado ar, partirá da nova concepção de greide proposto pelo 

projeto de terraplenagem e de pavimentação da Pista de Pouso e Decolagem (PPD), 

Pista de Rolamento (PR) e Pátio de Aeronaves. 

O sistema a ser implantado, prevê-se a drenagem em paralelo à PPD em todo o 

comprimento da Faixa de pista. O sistema de drenagem para o pátio de aeronaves será 

constituído de canaleta com grelha, a qual irão captar e conduzir a água de chuva com 

eventual contaminação por hidrocarbonetos para o sistema de separação água e óleo 

(SAO).  

Deverá ser implantado um SAO a fim de receber as águas oriundas do pátio de 

aeronaves exclusivamente, sendo estas águas, após tratamento pelo sistema de 

separação água e óleo, lançadas na rede de drenagem proposta (sistema de canaletas 

trapezoidal que conduzirão o efluente até a bacia de contenção dispostas na 

proximidade). 

Verificando as imagens da Figura 117 a Figura 119, verificamos o sistema 

definido para o LADO AR. 
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Figura 117 - Croqui sistema de drenagem (LADO AR 1/3). 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 
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Figura 118 - Croqui do sistema de drenagem (LADO AR 2/3). 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 
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Figura 119 - Croqui do sistema de drenagem (LADO AR 3/3). 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 
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O pátio de aeronaves, devido a declividade existente do terreno natural, possuirá 

uma canaleta com grelha (considerado um canal modular com alta capacidade de 

drenagem). Este sistema de drenagem deverá ser utilizado somente para drenar e 

encaminhar as águas, decorrentes da bacia relativa à região onde ficam estacionadas 

as aeronaves, até o SAO. As demais águas do pátio serão direcionadas por declividade 

para fora do mesmo. 

 

Figura 120 - Croqui sistema de drenagem pátio (LADO AR). 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

Para a canaleta de drenagem do pátio foi considerado a divisão em dois trechos, 

que irão encaminhar as águas até o SAO e depois para a bacia de infiltração. O trecho 

do lado direito do pátio será ligado na SAO e posteriormente as águas encaminhadas 

para a bacia do lado terra. O trecho do lado esquerdo será ligado a outra SAO e suas 

águas irão para uma bacia de infiltração localizada próxima ao pátio. 

 

5.2.5.3. Considerações acerca do sistema de separação água e óleo 

No Pátio de Estacionamento de Aeronaves, os serviços realizados nesse local 

se resumem ao abastecimento e pequenos reparos. Esses serviços necessariamente 

são realizados por técnicos capacitados e treinamento para se ter o mínimo de risco, 

com equipamentos e ferramentais apropriados, e com contingenciamento em caso de 

vazamentos e acidentes. 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

231 

Para controle de eventuais vazamentos, deverá ser implantada uma caixa em 

concreto composta de geomembrana e areia além de um stoplog (comporta). A comporta 

fará parte do plano de contingenciamento no caso de um acidente com grandes 

vazamentos. O sistema visa auxiliar na contenção de um eventual acidente, retendo por 

filtração eventuais contaminantes oleosos que ficarão aderidos ao material arenoso e 

geomembrana. 

 

5.2.6. Obras complementares 

No estudo em tela foram previstos as seguintes obras e serviços de serviços 

complementares: proteção vegetal (consiste no plantio de grama/gramíneas nas áreas 

de faixa de pista e RESA), cerca operacional a ser implantada, cerca patrimonial a ser 

implantada, demolição de edificações existentes, via de vigilância de perímetro, guarita 

para controle de acesso a ser implantada, aterro para contenção, água potável, esgoto, 

energia elétrica, rede telemática, entre outros. 

 

5.2.6.1. Infraestrutura básica 

Os sistemas de infraestrutura básica a serem implementados no TPS deverão 

seguir as definições descritas no documento GE.06/010.75/01406/00 “Memorial 

Descritivo das Soluções Técnicas Consolidadas da Infraero”. 

 

5.2.6.1.1. Proteção vegetal 

A proteção vegetal consistirá no plantio de grama/gramíneas nas áreas de faixa 

de pista e RESA. A vegetação resultante deve se caracterizar por um consórcio de 

plantas (gramíneas e leguminosas) de porte baixo, dotado de alta rusticidade, com 

diversificado tempo de germinação e características vegetativas que permitam, 

inicialmente, a cobertura do solo e, na sequência, favoreçam a sua estabilização por um 

sistema radicular consistente.  

As espécies recomendadas são: Grama pensacola (Paspalum saurai); e 

Bermuda grass (Cynodon dactylon). As variedades das sementes poderão ser mudadas 

desde que a variedade escolhida esteja entre as indicadas ou que a escolhida atenda às 

necessidades técnicas da obra.  

Deverá ser garantido o correto crescimento da proteção vegetal, bem como o 

correto plantio nos bordos dos pavimentos.  
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5.2.6.1.2. Cerca patrimonial 

O aeroporto será implantado num novo sítio aeroportuário, portanto será 

necessário implantar aproximadamente 13.865 metros de cerca patrimonial, conforme 

modelo proposto no projeto de implantação. 

 

Figura 121 - Detalhe do cercamento patrimonial. 

 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

5.2.6.1.3. Cerca operacional 

Para garantir a segurança operacional deverá ser implantada cerca operacional 

em todo o perímetro da área de movimentação de aeronaves. A cerca operacional deve 

seguir o padrão estabelecido pela ICAO. Deverão ser implantados aproximadamente 

2960 metros, de acordo com o perímetro. 

 

Figura 122 - Detalhe do cercamento operacional. 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 
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5.2.6.1.4. Demolição de edificações existente 

Para implantação do projeto é prevista a demolição das edificações que estão 

localizadas dentro da faixa de pista. A área de demolição é de aproximadamente 1279 

m² medida através de levantamento topográfico. 

 

5.2.6.1.5. Via de vigilância de perímetro 

Deverá ser implantada uma via de vigilância de perímetro para o aeroporto. 

Trata-se de uma via não pavimentada, interna ao sítio aeroportuário que irá circundar a 

área do sítio e será localizada ao lado da cerca patrimonial. A via deverá ser implantada 

sobre o terrapleno existente, englobando os serviços de acero (capina e roçada) nessa 

região. O objetivo desta via é o acesso do vigilante às áreas do lado ar do aeroporto. A 

via atenderá ao fluxo de no mínimo um carro. 

 

5.2.6.1.6. Guarita 

Será implantada uma guarita de pequenas dimensões no principal acesso de 

veículos ao lado ar. Para maiores detalhes dessa guarita vide Planta Geral. 

 

5.2.6.1.7. Aterro para contenção 

Está prevista a contenção de uma depressão localizada na faixa de pista próximo 

ao terreno de divisa do sítio aeroportuário. O aterro projetado será executado com a 

sobra do material de escavação de 3ª categoria. O volume necessário para este aterro 

é de aproximadamente 2.656 m³.  

 

5.2.6.1.8. Água potável 

De acordo com a Lei Municipal n° 6810/2007, que dispõe sobre a implantação 

de rede de abastecimento de água potável e conforme Diretriz n° 14/2018/SAMAE 

(emitida pelo SAMAE em 25/09/2018 – VER ANEXO 05), referente ao sistema de 

abastecimento de água para o futuro Aeroporto, existem duas alternativas quanto ao 

ponto de tomada a ser definida na etapa de execução. 

 

• Alternativa de abastecimento nº 01: Abastecimento por poços 

artesianos, tantos quanto necessário, a serem perfurados na região de 

entorno do Aeroporto, com tratamento preliminar através de desinfecção 

e recalque até reservatório de armazenamento com capacidade para dois 
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dias de consumo em local estratégico a ser definido pelo projetista. A 

possibilidade de abastecimento através de poços tubulares é viável para 

o empreendimento em questão. Levando-se em consideração a 

estimativa de consumo diário proposta para o horizonte de vinte anos, 

cerca de 412,3 m³/dia, e a média de produção dos poços mapeados na 

AII, serão necessários no mínimo 4 poços para o abastecimento do 

aeroporto. Cabe, no entanto, ressaltar que tal previsão e eventual 

execução da solução apresentada necessita de estudo hidrogeológico 

detalhado para locação de poços e dimensionamento das vazões 

atingíveis. 

 

• Alternativa de abastecimento nº 02: Estação de Tratamento de Água – 

ETA Morro Alegre (Sistema Marrecas) no Distrito de Fazenda Souza. Com 

cota piezométrica a utilizar de 924,00 metros. Considerando esta 

alternativa, durante a aprovação do Projeto deverá ser avaliado a 

aplicação da Ordem de Serviço n° 007/2014 e as subsequentes, 

referentes a parceria para implantação de redes de abastecimento.  

 

Portanto, referente ao sistema de abastecimento de água para o futuro Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva), apesar de existirem duas alternativas quanto ao 

ponto de tomada, o Atestado de Viabilidade Técnica de Abastecimento (Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha – Vila Oliva) N° 001/2020 emitido pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto – SAMAE (vide ANEXO 05), prevê que para o licenciamento deste 

empreendimento, será utilizada a Alternativa nº 02: Abastecimento via rede pública - 

Estação de Tratamento de Água – ETA Morro Alegre (Sistema Marrecas) no Distrito de 

Fazenda Souza. Com cota piezométrica a utilizar de 924,00 metros. 

Para etapa de Licença de Instalação, as normas para elaboração de projeto e 

execução de sistemas de abastecimento de água e esgoto deverão ser consultadas no 

site do Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE. Assim, salienta-se que 

se deve priorizar o abastecimento de água através da concessionária local, sendo 

aconselhável ser elaborado um acordo entre Prefeitura, Operador Aeroportuário e 

SAMAE, para esse efeito.  
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Estimativa de consumo e reservas necessárias 

A população estimada, nomeadamente, os passageiros, os acompanhantes, os 

visitantes e os funcionários do aeroporto, foram obtidos com base na Tabela A1a - 

Estimativa de demanda anual de passageiros para cada aeroporto não pertencente à 

rede da Infraero (embarque + desembarque), da Secretaria de Aviação Civil. 

O cálculo da reserva de água destinada ao suprimento de todo o aeroporto foi 

obtido com base nos consumos médios diários de passageiros, acompanhantes, 

visitantes e dos funcionários do aeroporto, sendo considerados os seguintes consumos 

nos banheiros: 

• Passageiros embarcados e desembarcados: 0,010 m3/dia (1 descarga vaso 

sanitário – 6,5 litros e uma utilização do lavatório – 2,5 litros, mais perdas); 

• Acompanhantes e visitantes: 0,008 m3/dia (80% da utilização dos pax); 

• Funcionários do aeroporto: 0,030 m3/dia (3 descargas de vasos sanitários – 

19,5 litros e 3 utilizações do lavatório – 7,5 litros, mais perdas). 

 

O número de passageiros médio por dia foi definido como sendo o movimento 

de passageiros anual dividido por 365 dias. Para o cálculo, considerou-se que teremos 

1 acompanhante por cada 2 passageiros, tendo em conta que o fluxo será 

maioritariamente de passageiros em voos domésticos. 

A reserva de água para consumo foi definida para ser suficiente para o 

atendimento da demanda consecutiva de dois dias sem reabastecimento. 

O consumo geral se refere aos consumos das edificações e das suas partes, tais 

como: refeitórios, lanchonetes, copas, bebedouros, chuveiros, tanques e grandes 

consumidores de água, tais como, o sistema de ar condicionado, as torneiras de lavagem 

e as torneiras de rega de jardins, bem como, consumos nas aeronaves e perdas por 

vazamento. 

A reserva de incêndio foi definida segundo o método da NBR 13714 (ABNT, 

2000), Sistema de Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio. Também foi 

consultada a legislação estadual aplicável, que poderá exigir maiores volumes 

reservados. 

De acordo com esta Norma, o Aeroporto tem a classificação F-6 (Estações e 

Terminais de Passageiros). Foi aplicado um sistema do tipo 2, com vazão de 300 l/min 

e a reserva técnica deverá permitir uma autonomia de 60 minutos. 
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Assim, o volume necessário para o dimensionamento da Reserva Técnica de 

Combate a Incêndio, calculado conforme indicado na NBR 13714 (ABNT, 2000) (item 

5.4.2) foi de 36.000 litros. Com a utilização destes critérios foram obtidos os seguintes 

volumes para os reservatórios e áreas, apresentados no Quadro 43. 

 

Quadro 43 - Água potável: Cálculo do consumo diário e reservas. 

Água Potável - Cálculo do consumo diário e reservas 

 
2025 2035 

Passageiros/ano 1.059.449 2.292.546 

Passageiros/dia (média) 2.903 6.281 

Consumo passageiros (m3/dia) 29,030 62,810 

Acompanhantes 1.452 3.141 

Consumo acompanhantes (m3/dia) 11,616 25,128 

Funcionários aeroporto 1.162 2.513 

Consumo funcionários aeroporto (m3/dia) 34,860 75,390 

Consumo pax + acompanhantes + funcionários 75,506 163,328 

Consumo geral estimado (m3/dia) 117,259 248,992 

Consumo médio diário (m3) 192,8 412,3 

Reserva (2 dias) (m3) 385,5 824,6 

Combate a Incêndio (m3) - NBR 13714 36,0 36,0 

Reserva Total (m3) 422,0 861,0 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

5.2.6.1.9. Esgoto 

Não há atualmente qualquer tipo de rede de esgoto no local previsto para 

implantação do futuro aeroporto. Por se tratar de uma área rural, não há previsão de 

interligar o local do sítio aeroportuário à rede pública de esgoto, fato que torna mais viável 

a previsão de tratamento do esgoto nas próprias dependências do aeroporto. 

A avaliação do volume diário de esgoto produzido futuramente no aeroporto foi 

efetuada a partir do consumo diário de água. O modelo adotado emprega o critério 

convencional que considera um coeficiente de retorno igual a 80% da demanda de água 

consumida por dia (Fonte: TOLEDO, 2002/ Elementos de Pré-Dimensionamento de 

Redes de Água e Esgoto, FAUUSP/ Departamento de Tecnologia), acrescido de um fator 

de segurança de 10%. Assim, conforme indicado no Quadro 44, estima-se que serão 

gerados 173,5 m3 de efluentes diários no aeroporto no ano de 2025. 
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Quadro 44 - Volume de esgoto gerado. 

Volume de esgoto gerado 

 2025 2035 

Consumo diário de água (m³) 192,8 412,3 

Volume de esgoto sanitário/dia (m³) 173,5 371,1 

 Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

Considerando o acima mencionado e o volume de esgoto previsto, deverá ser 

avaliada na etapa de elaboração dos projetos executivos a utilização de um sistema 

constituído por fossa séptica, filtro e descarte em corpo hídrico receptor. Para a 

implantação do aeroporto a única opção escolhida e adotada para o projeto em questão 

será lançamento em corpo hídrico superficial, em atendimento ao estudo hidrológico 

contemplado neste EIA. 

O estudo hidrológico contemplado neste EIA avalia de maneira satisfatória a 

possibilidade de lançamento do efluente tratado em corpo receptor (vide item 8.1.6.1.3). 

 

5.2.6.1.10. Resíduos sólidos 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305 

(BRASIL, 2010), os resíduos de serviços de transportes são definidos, em seu Artigo 13, 

como aqueles “originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e 

ferroviários e passagens de fronteira”. 

A Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 56/2008 do Ministério da Saúde, 

dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos 

Alfandegados. Em Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, os resíduos 

sólidos gerados podem ser classificados em 5 grupos abaixo definidos: 

• Grupo A - Resíduos que apresentam risco potencial ou efetivo à saúde 

pública e ao meio ambiente devido à presença de agentes biológicos que, 

por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção. 

• Grupo B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente. 

• Grupo C - Materiais resultantes de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos, em quantidades superiores aos limites de isenção 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear e para 
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os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Enquadram-se neste 

grupo quaisquer materiais resultantes de laboratório de pesquisa e ensino 

na área de saúde; laboratórios de análises clinicas; serviços de medicina 

nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos em quantidade 

superior aos limites de eliminação. 

• Grupo D - Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou 

radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 

resíduos domiciliares. 

• Grupo E - Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas 

de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas 

endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; 

micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro 

quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de 

Petri) e outros similares. 

 

No RDC nº 56 (ANVISA, 2008), para os diferentes grupos de resíduos descritos 

acima são definidos procedimentos específicos para as etapas de gerenciamento. No 

Programa Básico Ambiental (PBA), serão definidos os procedimentos para a 

segregação, acondicionamento, identificação, coleta, transporte, armazenamento 

temporário, tratamento e disposição final dos resíduos gerados no futuro aeroporto. 

O aeroporto contará com uma área reservada para o armazenamento temporário 

dos diversos grupos de resíduos sólidos gerados, com estrutura física que minimize os 

riscos inerentes a este armazenamento. Esta área será denominada Central de 

Resíduos Sólidos e deverá cumprir os critérios estabelecidos no RDC nº 56 (ANVISA, 

2008). 

A Central de Resíduos deverá ser submetida a procedimentos de limpeza e 

desinfecção, após cada operação de coleta ou transferência de resíduos, ou a critério da 

autoridade sanitária competente obedecendo ao disposto no anexo I do RDC nº 56 

(ANVISA, 2008), com vistas à manutenção das condições higiênico-sanitárias.  

De acordo com informativos da INFRAERO e artigos quanto a geração de 

resíduos sólidos aeroportuários e suas interfaces com o turismo, os principais tipos de 

resíduos a serem gerados no aeroporto são: matéria orgânica putrescível; 

papel/papelão; plástico; vidro; metais (ferrosos e não ferrosos); madeira; lâmpadas; 

pilhas e baterias; resíduos infectantes (químicos e biológicos); óleo lubrificante; 
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embalagens de óleos lubrificantes/combustíveis; filtros de óleo/combustível; 

trapo/estopa contaminados com óleos/graxas; cartuchos/tonners de impressão; resíduos 

eletrônicos; pallets; resíduos de construção civil; e lodo da Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE). 

 

Estima-se que a geração de resíduos por passageiro é, em média, de 300 

gramas, incluindo todos os tipos de resíduos gerados. De acordo com dados do EVT e 

Estudo Preliminar, calcula-se que em 2025 o aeroporto terá capacidade de atender a 

demanda de 1.059.449 passageiros anuais, correspondente à geração de cerca de 

317.835 kg de resíduos sólidos anuais. 

 

5.2.6.1.11. Energia elétrica 

Embora o terminal de passageiros seja um projeto com área customizada, são 

seguidas as premissas dos padrões referência da Infraero. O Quadro 45 apresenta as 

potencias dos equipamentos propostos pelo memorial GE 06/01075/01542/00 - Memorial 

Descritivo das Soluções Técnicas Consolidadas, da Infraero.  

 

Quadro 45 - Resumo de equipamentos elétricos. 

Resumo de equipamentos elétricos 

  Equipamentos Propostos Observações 

Transformador 300 kVA - 

Motor-Gerador 140kVA (stand-by) - 

Nobreak - 
Não é indicado no modelo a potência do Nobreak, no 
entanto, na Planilha de Serviços e Preços – PSP, 
existe uma indicação de uma Nobreak de 7,5 kVA. 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

O sistema elétrico do terminal de passageiros (TPS) compreende todas as 

instalações elétricas a partir do ponto de entrega, que deverá ser previsto na nova rede 

elétrica, podendo ser fornecida pela RGE (Rio Grande Energia) ou ELETROSUL 

(Eletrosul – Centrais Elétricas S.A.), existentes no local.  

De modo a garantir o fornecimento de energia em caso de falha da rede normal, 

deverá ser interligado com a rede normal um motor-gerador a sua potência e a 

interligação com a rede normal, deverá ser garantida de acordo com as especificações 

do memorial da Infraero. Apesar de se encontrar apenas previsto um motor-gerador, o 
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memorial da Infraero prevê área para a instalação de um segundo Motor-gerador 

(servindo de redundância). 

Tendo em conta a existência de alguns equipamentos críticos para a 

operacionalidade do aeroporto, onde não poderá existir um corte de energia mesmo que 

este seja de pequena duração, deverá existir um sistema de Nobreak, cujo a sua 

potência e a sua instalação deverá estar de acordo com o memorial da Infraero.   

Poderão ser previstas ainda a instalação de pequenos nobreaks (instalados 

localmente), caso se verifique a necessidade de alguns dos equipamentos críticos 

possuírem um sistema de redundância. 

 

5.2.6.1.12. Rede de telemática 

No local existe fornecimento de telefone fixo pela operadora OI e as operadoras 

de rede móvel OI, TIM e VIVO também fornecem serviços no local. 

Um novo TPS será construído e a rede telemática a ser nele implementada 

compreenderá a rede de dados (lógica) e voz (telefonia), além de servir como subsídio 

para diversos outros sistemas, como: SIV, SICA, SDH, STVV. 

A rede telemática a ser implantada na CUT/TPS contará com três salas técnicas: 

a Sala de Entrada de Facilidades (SEF), a Sala Técnica Primária (STP) e a Sala Técnica 

Secundária (STS). As duas primeiras ficarão localizadas na CUT e utilizarão o mesmo 

espaço físico, enquanto a última ficará no TPS. 

A Sala de Entrada de Facilidades (SEF) será o espaço no qual se realizará a 

interface entre a rede externa da concessionária de telecomunicações e o cabeamento 

interno da rede de dados/telefonia. Do ponto de entrega da concessionária, 

externamente à CUT, o ramal de ligação seguirá por dutos subterrâneos até a chegada 

na SEF. Prevê-se a interligação entre as redes internas e externas através de cabo de 

fibra óptica monomodo para dados e cabo metálico para telefonia. Contudo, esta 

interligação dependerá da disponibilidade da concessionária de telecomunicações e será 

avaliada na fase de projeto. 

A Sala Técnica Primária (STP) será o espaço no qual se fará a interconexão 

entre o sistema externo de comunicação (originado na SEF) e o sistema interno. Na STP 

deverão ficar centralizados os equipamentos de dados e voz (servidores de rede, 

storage, roteadores, switches, modems, central telefônica). 
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5.2.6.1.13. Paisagismo 

O paisagismo consistirá na conformação final para acesso e estacionamento 

(Lado Terra). Na conceituação do projeto paisagístico do Aeroporto, foram utilizados os 

elementos naturais de forma a induzir o direcionamento visual a fim de gerar perspectivas 

que identifiquem cheios e vazios na vegetação, além de resgatar a paisagem nativa 

integrando-a ao projeto arquitetônico. 

Deverão ser utilizadas espécies nativas da região, por serem facilmente 

adaptável, adquiridas já com porte e custo acessível e por necessitar de menor 

manutenção no seu desenvolvimento. Deve-se cumprir a premissa de não selecionar 

espécies que sejam frutíferas, para evitar a presença da Avifauna minimizando o risco 

de eventuais colisões com aeronaves, bem como prever espécies arbóreas de média 

estatura considerando sua beleza natural, floração, formato de copa, desde que com 

raízes pivotantes, a fim de não servirem num futuro como obstáculos, além de não 

impactarem em danos nas pavimentações próximas.  

Como premissa deverão ser inseridas as espécies arbóreas de maneira a não 

interferir em nas estruturas já definidas e aprovadas em etapas de estudos preliminares. 

Cabe salientar que para o aeródromo não são previstos projeto e rede de irrigação pois 

as espécies de vegetação utilizadas são nativas e robustas. Além de que os índices de 

precipitação de Vila Oliva são bem distribuídos ao longo do ano e a região possui um 

clima ameno. 

 

5.2.7. Projeto de sinalização 

O projeto de sinalização voltado as questões ambientais e gerenciamento das 

áreas sensíveis dentro do empreendimento é um elemento importante no processo 

construtivo de instalação e futura operação do aeroporto. A sinalização das obras e 

intervenções é um instrumento importante para definição de dispositivos de sinalização 

eficientes e dispostos de forma objetiva, possibilitando um trabalho seguro para as 

pessoas envolvidas na obra, paras os aspectos ambientais significativos, paras as áreas 

consideradas ambientalmente sensíveis (APP’s, matas ciliares, cursos d’água, BIOMA, 

áreas sensíveis, etc.), assim como para os moradores do entorno. 

Uma das etapas se dá através da aplicação de dispositivos de sinalização, que 

orientam os operários e moradores do entorno quanto às interferências nas vias de 

tráfego internas e externas, canteiro de obras e áreas ambientalmente sensíveis. Estes 

elementos aplicados visam organizar e orientar, de forma antecipada, a ocorrência de 
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interferências temporárias, instalação de placas orientativas e delimitação de algumas 

áreas durante as obras de instalação do empreendimento. A sinalização preserva as 

condições de segurança nos locais de obra, ou seja, os operários e moradores do 

entorno também são alertados, através da sinalização, dos riscos ambientais presentes 

no empreendimento e dos cuidados básicos necessários para exercerem suas 

atividades. 

 

5.2.7.1. Isolamento das áreas 

Diante da futura utilização da propriedade, é necessário que haja um cercamento 

de todas as áreas de preservação permanente dentro da propriedade, abrangendo ainda 

as áreas de preservação do Bioma Mata Atlântica e áreas de plantio (caso necessário), 

a fim de coibir a entrada de pessoas nestes locais, que possam depredar a vegetação 

ou ainda a deposição de lixo. Há ainda a necessidade da delimitação física destas áreas 

para que durante as obras de instalação do empreendimento não haja intervenção 

nestes locais de forma errônea. 

Durante a fase de implantação do empreendimento, deverão ser sinalizados 

todos os locais que possam estar sujeitos ao acesso de pessoas e/ou veículos alheios 

às obras, garantindo os bloqueios ao tráfego onde necessário e a segurança de 

transeuntes quanto ao trânsito de máquinas, caminhões, tratores etc. 

 

5.2.7.1.1. Locação do cercamento e sinalização 

A locação dos limites do cercamento e colocação de placas de sinalização será 

realizada antes do início das obras, pela equipe de topografia, ocorrendo assim uma 

menor probabilidade de deslocamentos quanto a real marcação das “Áreas de 

Preservação Permanente” e “Área Ambientalmente Sensíveis” que deverá ser 

estaqueada, delimitando o cercamento. 

Deverá ser utilizado cercamento tipo arame simples com fios de arame liso (ou 

similar) ao longo destas áreas, conforme imagem abaixo. O cercamento não poderá 

interferir nas funções biológicas das Áreas de Preservação Permanente/ 

Ambientalmente Sensíveis, obedecendo às saliências do terreno e respeitando a 

vegetação existente e restrições ambientais. Salienta-se que no momento da execução 

da cerca não poderá ser suprimido qualquer tipo de vegetação incidente. 
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Figura 123 - Ilustração do cercamento e da placa informativa. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

A PRANCHA 27 – CERCAMENTO DAS ÁREAS SENSÍVEIS apresenta a 

delimitação do cercamento/ isolamento das áreas sensíveis, totalizando 

aproximadamente 6.350 metros de cercamento. O polígono e tabela de coordenadas dos 

159 vértices do cercamento encontram-se na referida prancha. 

 

5.2.7.2. Placas informativas 

Deverão ser instaladas placas de sinalização e orientativas junto ao cercamento 

das áreas de preservação permanente, das áreas ambientalmente sensíveis, da área de 

preservação do BIOMA, do canteiro de obras, bota foras, central de armazenamento de 

resíduos, entre outras, de acordo com as ações de educação ambiental, com o intuído 

de instruir e sensibilizar a população local e os colaboradores envolvidos nas obras. 

A fim de informar e orientar as pessoas envolvidas com a obra, a comunidade 

em geral e terceirizados em geral, deverão ser confeccionadas placas informativas e 

orientavas, as quais devem ser distribuídas no canteiro de obras e no entorno, com 

frases normativas, de alerta e de conscientização. Essas placas serão colocadas 

somente no período da obra, estas poderão ser transportadas de um ponto para outro 

durante o andamento da obra, e algumas serão fixadas e mantidas também após a 

instalação do empreendimento.  
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Figura 124 - Modelos das placas a serem dispostas na área do empreendimento. 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

245 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

5.2.7.3. Considerações adicionais 

Obrigatoriamente deverão ser tomadas medidas de segurança em relação ao 

tráfego de veículos e pessoas na área diretamente afetada e de influência situadas nas 

proximidades dos pontos de apoio logístico do empreendimento. As equipes de 

operadores de máquinas e equipamentos deverão ser adequadamente orientadas para 

os cuidados relativos ao trânsito em áreas que envolvam riscos para animais e pessoas.  

A empresa responsável pela execução da obra deverá estabelecer normas 

próprias que garantam a não agressão ao meio ambiente pelo tráfego de máquinas, 

evitando destruição desnecessária de vegetação às margens das vias e proibindo a 
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descarga no ambiente natural de quaisquer materiais, como combustível, óleos, partes 

ou peças de máquinas, equipamentos e veículos. 

A sinalização do canteiro de obra deverá atender ao determinado no PCMAT - 

Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção (com 

ênfase na localização e projeto dos canteiros de obra e áreas de vivência; sinalização e 

utilização de equipamentos de segurança), as normas da Secretaria de Aviação Civil e 

as demais normas vigentes. 

A implantação de medidas preventivas de segurança na etapa de projeto irá 

atuar de forma decisiva na prevenção de ocorrências de acidentes envolvendo produtos 

perigosos ou na atenuação de suas consequências. Para isso há a necessidade de 

prevenção de acidentes, através da análise de situações de risco e ocorrência de 

acidentes em pontos críticos e áreas sensíveis e colocação de sinalização específica nos 

pontos críticos identificados (caso necessário). 

A utilização das técnicas e modelos aqui apresentados devem auxiliar na 

manutenção ecológica da área de BIOMA, áreas sensíveis e das áreas de preservação 

permanente, fazendo com que a vegetação ciliar do local cumpra o seu papel de 

protetora do recurso hídrico e também que possa abrigar a fauna associada. 

É de fundamental importância que haja o correto monitoramento durante 

implantação do projeto, seguindo os procedimentos descritos para que se alcance os 

objetivos propostos e para que a vegetação consiga se manter e suportar as 

perturbações ambientais, retornando à condição de equilíbrio.  

Treinamentos e atividades de conscientização deverão ser realizados com todos 

envolvidos, além de atividades de comunicação social, para garantir a implantação das 

medidas recomendadas e conscientizar os trabalhadores encarregados dos serviços de 

maior responsabilidade, a empresa executora dos serviços deverá ministrar treinamento 

prévio ao início de sua efetiva atuação com reciclagem (sempre que necessário), para 

atender as novas contratações de trabalhadores que venham a fazer parte da 

implementação do empreendimento. 

Somado às ações educativas, se faz necessário a devida sinalização das vias 

do entorno, seguindo os padrões dos órgãos reguladores e a contextualização da região 

de implantação do empreendimento, afim de sanar as preocupações de maneira efetiva. 

No Plano Básico Ambiental contém o detalhamento do Projeto de Sinalização de 

Segurança Viária e Ambiental (PSSVA), que visa diagnosticar possíveis pontos de perigo 

no sistema viário e em questões ambientais, tanto referente à fauna, quanto à flora local. 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

247 

5.2.8. Insumos e descartes 

Quanto a quantificação dos insumos e descartes, são previstos as seguintes 

obras e serviços de terraplenagem: Terraplenagem do canteiro de obras; Terraplenagem 

da faixa de pista de pouso e decolagem 15/33 considerando a limpeza, corte e aterro 

desta região; Terraplenagem para a nova pista de rolamento, novo pátio de aeronaves, 

considerando a limpeza do terreno, o corte e o aterro; Terraplenagem para implantação 

do TPS, dos acessos e estacionamento no lado terra; e Terraplenagem para abertura de 

valas de drenagem. 

O projeto de terraplenagem considerou a implantação geométrica e do projeto 

de pavimentação. O mesmo surge da necessidade de adequação dos platôs, seja pelo 

enquadramento em normas, seja pela necessidade de escavação e reaterro para 

implantação das estruturas de pavimentação e drenagem. Definem-se como áreas a 

serem terraplenadas todas aquelas compreendidas dentro dos offsets estabelecidos. 

Nos solos do futuro sítio do aeroporto foram encontradas quatro amostras: 

marrom (amostra 1), amarelo (amostra 2), preto (amostra 3) e cinza (amostra 4). A 

amostra marrom foi classificada conforme classificação SUCS próximas a argila pouco 

e muito plásticas (CL e CH) e classificação HRB com IG variando de 14 a 17 e subgrupo 

A-7, enquanto que a ABNT o classifica como solo argilo-siltoso. A amostra amarela foi 

classificada conforme classificação SUCS próximas a argila pouco e muito plásticas (CL 

e CH) e classificação HRB com IG variando de 13 a 15 e subgrupo A-7, enquanto que a 

ABNT o classifica como solo argilo-arenoso. A amostra preta foi classificada conforme 

classificação SUCS próximas a silte elástico (MH) e classificação HRB com IG variando 

de 10 a 11 e subgrupo A-7, enquanto que a ABNT o classifica como solo argilo-arenoso. 

A amostra cinza foi classificada conforme classificação SUCS próximas a argila pouco e 

muito plásticas (CL e CH) e classificação HRB com IG variando de 13 a 16 e subgrupo 

A-7, enquanto que a ABNT o classifica como solo argilo-siltoso. As sondagens a 

percussão encontraram uma camada vegetal de aproximadamente 20 cm. Em termos 

de resistência, observa-se que as camadas acima da rocha possuem NSPT em torno de 

2 golpes e que a 2 metros de profundidade aproximadamente se encontra a uma camada 

resistente não permitindo a continuidade da sondagem à percussão. Por este motivo 

foram realizadas as sondagens rotativas, foram executados 8 furos de sondagem, sendo 

os furos denominados de SR01, SR03, SR04, SR05, SR06, SR07, SR08 e SR09. 

Conforme definido no Memorial Descritivo – Especificação Técnica de 

Engenharia (ANEXO 10), uma quantidade mínima de furos de sondagem rotativas 
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levando em conta o terreno acidentado da região, por este motivo, foi definida, uma 

superfície com base nas informações existentes dos furos de sondagem, essa superfície 

foi utilizada como base para definição dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categoria existente no 

sítio. As áreas delimitadas estão apresentadas na figura ilustrativa a seguir. 

 
Figura 125 - Delimitação das áreas para definição dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categoria. 

 
 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 
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O NA não foi encontrado. Desta forma considerou-se para subleito os seguintes 

valores: 

 

Amostra 1 - MARROM 

• γin situ: 1,142 g/cm3 

• γmax.PM: 1,609 g/cm³ 

• hin situ = 38,1% +/- 5,1% 

• hhot = 23,7% +/- 1,5% 

• CBR = 13%; Expansão = 0,42% 
(método DIRENG) 

• GC = 71% 

Amostra 2 - AMARELO 

• γin situ: 1,173 g/cm3 

• γmax.PM: 1,381 g/cm³ 

• hin situ = 40,8% +/- 10% 

• hhot = 32,7% +/- 2,3% 

• CBR = 12,6%; Expansão = 2,28% 
(método DIRENG) 

• GC = 85% 

Amostra 3 - PRETO 

• γin situ: 1,089 g/cm3 

• γmax.PM: 1,495 g/cm³ 

• hin situ = 36,7% +/- 4,4% 

• hhot = 25,8% +/- 1,0% 

• CBR = 16,3%; Expansão = 1,66% 
(método DIRENG) 

• GC = 73% 

Amostra 4 - CINZA 

• γin situ: 1,105 g/cm3 

• γmax.PM: 1,655 g/cm³ 

• hin situ = 48,1% +/- 18,4% 

• hhot = 21,3% +/- 1,3% 

• CBR = 9%; Expansão = 1,78% 
(método DIRENG) 

• GC = 67% 

 

Assim, foi considerado um CBR de 9%, avaliando os ensaios realizados e de 

acordo com a análise estatística do Manual de implantação do DNIT. As etapas deste 

serviço envolvem os serviços de escavação de solos e aterro compactado, mas devem 

ser precedidos do serviço de limpeza (remoção da camada vegetal com espessura de 

20 cm para retirada de material orgânico que não poderá ser reutilizado), bem como da 

demolição de pavimentos e/ou interferências. 

Nas áreas do Aeroporto, de acordo com sondagens rotativas realizadas, 

verificou-se a existência de material de 2ª categoria (matacão) e material de 3ª categoria 

(rocha). Dessa forma, onde houver encontro com a rocha, teremos desmonte de 40 cm. 

Este valor foi definido seguindo orientação da DER/PR ES-T 02/05, onde é indicada a 

retirada de no mínimo 40 cm quando verificada a ocorrência de rocha sã ou alterada. Em 

seguida a este será feito um reforço de subleito com material pétreo proveniente do 

desmonte da própria rocha de 40 cm para a colocação do pacote de pavimento 

posteriormente. 
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Já para regiões onde houver encontro com material de 2ª categoria, teremos 

escavação de 60 cm. Este valor foi definido seguindo orientação da DER/PR ES-T 02/05. 

Em seguida a este será feito um reforço de subleito com material pétreo proveniente do 

próprio material de 60 cm para a colocação do pacote de pavimento posteriormente. 

Para os materiais de 1ª categoria, conforme a AC 150/5320-6E será considerada 

uma camada de reforço do subleito para garantir a resistência do pavimento projetado. 

Conforme considerado no Anteprojeto, uma camada de 60 cm compactada, de acordo 

com a tabela 3-4 da AC para configuração de roda tipo D, o qual traz uma camada entre 

21 a 28 polegadas a depender do peso da aeronave. Neste projeto adotar-se-á 60 cm, 

extremamente compatível com a tabela da FAA, o que operacionalmente se materializa 

em três camadas de 20 cm de compactação. São garantidos 100% do grau de 

compactação conforme especificações da DIRENG/COMAER para reforço do subleito. 

Para estimativa dos volumes de terraplenagem, o projetista utilizou o software 

Autodesk® Civil 3D®, ferramenta computacional BIM que atua sobre a plataforma 

Autodesk® AutoCad®, para elaboração dos projetos geométricos e altimétricos de 

infraestrutura. O cálculo de volume é baseado no greide final projetado e no terreno 

primitivo oriundo de levantamento topográfico realizado por perfilhamento aero a laser, 

no qual é gerado uma nuvem de pontos com coordenadas planimétricas e elevação a 

partir de arquivo com extensão “las”. 

Os quadros a seguir apresentam o resumo com os volumes acumulados de corte 

e aterro, já descontados a limpeza do terreno e o pacote de pavimentação separados 

por lado terra e lado ar em suas diversas estruturas aqui consideradas.  

Para definição de Grau de Compactação (GC) e volume de solo a ser 

compactado foi utilizada a média entre os materiais encontrados no sítio. Chegou-se a 

estes valores considerando-se Grau de compactação→ 74%. 

Em relação às proteções de corte e/ou aterro por meio de valetas de proteção, 

como, por exemplo, descritas nos manuais do DNIT, foram analisadas e no caso do 

aeroporto em questão não se verificou a necessidade de sua implantação devido aos 

taludes suaves projetados. 
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Quadro 46 - Resumo dos volumes de terraplenagem. 
 A B C D E F G H I J K 

 Estrutura 

Volume 
geométrico 

corte 
acumulado (m³) 

Volume 
geométrico de 
aterro / reforço 
do subleito (m³) 

Aterro de 
compensação 
interna (m³) - 

considerando o grau 
de compactação 

Sobra para compensação 
interna (valores +) ou 

necessidade de material 
oriundo de compensação 

interna ou jazida (valores -
) (m³) 

Verificação                                         
("D"-"E") se positivo "sobra" / 

se negativo "comp. 
int./jazida) 

Balanço de 
material entre as 

áreas (m³) - 
material de 3ª 

categoria 

Necessidade de 
material de 1ª e 

2ª Categoria 

Balanço de 
material entre 
as áreas (m³) 

material de 1ª e 
2ª categoria 

Descrição das áreas 
utilizadas no balanço 

de material 

Necessidade de 
material oriundo de 
jazimento externo 

(m³) 

LADO AR 

ÁREA 1 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 28.513,89 
83.122,59 

21.100,28 
40.215,28 SOBRA     

O aeroporto em 
VILA OLIVA não 

necessita de 
material pétreo 
proveniente de 

jazida. 

ÁREA 1 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 138.158,91 102.237,59 

ÁREA 1 - RAMPA DE TRANSIÇÃO - Material de 1ª categoria 62.499,36 
0,00 

46.249,53 
199.081,28 SOBRA     

ÁREA 1 - RAMPA DE TRANSIÇÃO - Material de 2ª categoria 206.529,39 152.831,75 

ÁREA 2 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 0,00 

92.980,95 

0,00 

-92.980,95 COMP. INT./JAZIDA -46.490,48 -46.490,48 46.490,47 

Material da ÁREA 1 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) + 

Material de 3ª 
categoria 

ÁREA 2 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 0,00 0,00 

ÁREA 3 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 0,00 

92.147,57 

0,00 

-92.147,57 COMP. INT./JAZIDA -46.073,79 -46.073,79 46.073,79 

Material da ÁREA 1 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) + 

Material de 3ª 
categoria 

ÁREA 3 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 0,00 0,00 

ÁREA 4 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 0,00 

112.505,30 

0,00 

-112.505,30 COMP. INT./JAZIDA -56.252,65 -56.252,65 56.252,65 

Material da ÁREA 1 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) + 

Material de 3ª 
categoria 

ÁREA 4 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 0,00 0,00 

ÁREA 5 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 0,00 

109.572,51 

0,00 

-109.572,51 COMP. INT./JAZIDA -54.786,26 -54.786,26 54.786,26 

Material da ÁREA 1 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) + 

Material de 3ª 
categoria 

ÁREA 5 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 0,00 0,00 

ÁREA 6 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 0,00 

94.968,11 

0,00 

-94.968,11 COMP. INT./JAZIDA -47.484,06 -47.484,06 47.484,06 

Material da ÁREA 1 
e ÁREA 12 (Material 

de 1ª categoria + 
Material de 2ª 

categoria) + Material 
de 3ª categoria 

ÁREA 6 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 0,00 0,00 

ÁREA 7 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 0,00 

110.219,50 

0,00 

-110.219,50 COMP. INT./JAZIDA -55.109,75 -55.109,75 55.109,75 

Material da ÁREA 12 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) + 

Material de 3ª 
categoria 

ÁREA 7 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 0,00 0,00 

ÁREA 8 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 0,00 

87.162,85 

0,00 

-87.162,85 COMP. INT./JAZIDA -43.581,43 -43.581,43 43.581,42 

Material da ÁREA 12 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) + 

Material de 3ª 
categoria 

ÁREA 8 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 0,00 0,00 

ÁREA 9 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 0,00 

113.910,83 

0,00 

-113.910,83 COMP. INT./JAZIDA -56.955,42 -56.955,42 56.955,41 

Material da ÁREA 12 
e ÁREA 14 (Material 

de 1ª categoria + 
Material de 2ª 

categoria) + Material 
de 3ª categoria 

ÁREA 9 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 0,00 0,00 

ÁREA 10 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 5.679,76 

91.655,42 

4.203,02 

-73.686,61 COMP. INT./JAZIDA -36.843,30 -36.843,30 36.843,30 

Material da ÁREA 14 
e ÁREA 15 (Material 

de 1ª categoria + 
Material de 2ª 

categoria) + Material 
de 3ª categoria 

ÁREA 10 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 18.602,42 13.765,79 

ÁREA 11- PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 553,69 

105.301,51 

409,73 

-104.730,50 COMP. INT./JAZIDA -52.365,25 -52.365,25 52.365,25 

Material da ÁREA 15 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) + 

Material de 3ª 
categoria 

ÁREA 11 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 217,94 161,28 

ÁREA 12 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 68.481,46 
102.224,51 

50.676,28 
126.448,88 SOBRA     

ÁREA 12 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 240.536,63 177.997,11 
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ÁREA 13 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 9,74 

117.002,16 

7,21 

-116.994,95 COMP. INT./JAZIDA -46.314,74 -70.680,22 70.680,22 

Material da ÁREA 15 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) + 

Material de 3ª 
categoria 

ÁREA 13 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 0,00 0,00 

ÁREA 14 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 61.364,62 
92.242,69 

45.409,82 
54.742,87 SOBRA     

ÁREA 14 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 137.264,52 101.575,74 

ÁREA 15 - PPD 15-33 - Material de 1ª categoria 41.547,66 
59.370,29 

30.745,27 
55.476,11 SOBRA     

ÁREA 15 - PPD 15-33 - Material de 2ª categoria 113.650,18 84.101,13 

ÁREA 15 - RAMPA DE TRANSIÇÃO - Material de 1ª categoria 127.042,97 
0,00 

94.011,80 
265.946,78 SOBRA     

ÁREA 15 - RAMPA DE TRANSIÇÃO - Material de 2ª categoria 232.344,57 171.934,98 

ÁREA 16 - PR - Material de 1ª categoria 1.380,04 

20.032,23 

1.021,23 

-17.249,50 COMP. INT./JAZIDA  -17.249,50 17.249,50 

Material da ÁREA 15 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) 

ÁREA 16 - PR - Material de 2ª categoria 2.380,40 1.761,50 

ÁREA 17 - PÁTIO - Material de 1ª categoria 2.993,66 

72.067,42 

2.215,31 

-55.433,70 COMP. INT./JAZIDA  -55.433,70 55.433,70 

Material da ÁREA 15 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) 

ÁREA 17 - PÁTIO - Material de 2ª categoria 19.484,34 14.418,41 

Área 21 - EPTA - Material de 1ª categoria 0,00 

10.958,70 

0,00 

-10.958,70 COMP. INT./JAZIDA  -10.958,70 10.958,70 

Material da ÁREA 15 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) 

Área 21 - EPTA - Material de 2ª categoria 0,00 0,00 

Área 23 - SCI - Material de 1ª categoria 1.081,26 

13.937,74 

800,13 

-10.284,69 COMP. INT./JAZIDA  -10.284,69 10.284,69 

Material da ÁREA 15 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) 

Área 23 - SCI - Material de 2ª categoria 3.855,29 2.852,91 

ESCAVAÇÃO DE BACIAS 17.141,33 0,00 12.684,58 12.684,58 SOBRA     

TOTAL LADO AR 1.531.314,03 1.581.382,88 1.133.172,38 -448.210,50      

LADO 
TERRA 

ÁREA 18 - TPS- Material de 1ª categoria 1.146,03 

16.759,65 

848,06 

-12.965,27 COMP. INT./JAZIDA  -12965,27 12965,27 

Material da ÁREA 15 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) 

ÁREA 18 - TPS- Material de 2ª categoria 3.981,51 2.946,32 

ÁREA 19 - Via de acesso - Material de 1ª categoria 3.248,44 

13.407,38 

2.403,85 

-1.069,09 COMP. INT./JAZIDA  -1069,09 1069,09 

Material da ÁREA 15 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) 

ÁREA 19 - Via de acesso - Material de 2ª categoria 13.424,93 9.934,45 

ÁREA 20 - Estacionamento - Material de 1ª categoria 194,69 

30.563,24 

144,07 

-29.850,29 COMP. INT./JAZIDA  -29850,29 29850,29 

Material da ÁREA 15 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) 

ÁREA 20 - Estacionamento - Material de 2ª categoria 768,76 568,88 

ÁREA 22 - CANTEIRO DE OBRAS - Material de 1ª categoria 483,38 

8.292,68 

357,70 

-6.935,54 COMP. INT./JAZIDA  -6935,54 6935,54 

Material da ÁREA 15 
(Material de 1ª 

categoria + Material 
de 2ª categoria) 

ÁREA 22 - CANTEIRO DE OBRAS - Material de 2ª categoria 1.350,59 999,44 

ESCAVAÇÃO DE BACIAS 4.466,29 0,00 3.305,05 3.305,05 SOBRA     

TOTAL LADO TERRA 29.064,62 69.022,95 21.507,82 -47.515,13      
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Quadro 47 - Resumo dos volumes de terraplenagem. 

 Estrutura 
Volume geométrico 

corte acumulado (m³) 

Volume geométrico de 
reforço do subleito em 

material pétreo (m³) 

Aterro de compensação 
interna (m³) - considerando o 
grau de compactação (100%) 

Sobra para compensação interna 
(valores +) ou necessidade de 

material oriundo de compensação 
interna ou jazida (valores -) (m³) 

Verificação                                           
("B"-"C") se positivo 
"sobra" / se negativo 

"comp. int./jazida) 

Balanço de 
material 
entre as 

áreas (m³) 

Descrição 
das áreas 
utilizadas 

no balanço 
de material 

Necessidade de 
material oriundo 

de jazimento 
externo (m³) 

LADO AR 

ÁREA 1 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 24222,05 0,00 24222,05 24222,05 SOBRA   

O aeroporto em 
VILA OLIVA não 

necessita de 
material pétreo 
proveniente de 

jazida. 

ÁREA 1 -RAMPA DE TRANSIÇÃO - Material de 3ª categoria 50997,99 0,00 50997,99 50997,99 SOBRA   

ÁREA 2 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 0,00 0,00 0,00 0,00 COMP. INT./JAZIDA   

ÁREA 3 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 0 0,00 0,00 0,00 COMP. INT./JAZIDA   

ÁREA 4 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 0,00 0,00 0,00 0,00 COMP. INT./JAZIDA   

ÁREA 5 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 0 0,00 0,00 0,00 COMP. INT./JAZIDA   

ÁREA 6 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 0,00 0,00 0,00 0,00 COMP. INT./JAZIDA   

ÁREA 7 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 0 0,00 0,00 0,00 COMP. INT./JAZIDA   

ÁREA 8 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 0,00 0,00 0,00 0,00 COMP. INT./JAZIDA   

ÁREA 9 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 0 0,00 0,00 0,00 COMP. INT./JAZIDA   

ÁREA 10 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 43,11 0,00 43,11 43,11 SOBRA   

ÁREA 11 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 0 0,00 0,00 0,00 COMP. INT./JAZIDA   

ÁREA 12 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 178254,60 5974,72 178254,60 172279,88 SOBRA   

ÁREA 13 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 0 0,00 0,00 0,00 COMP. INT./JAZIDA   

ÁREA 14 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 50021,61 2453,48 50021,61 47568,13 SOBRA   

ÁREA 15 - PPD 15-33 - Material de 3ª categoria 124089,69 0,00 124089,69 124089,69 SOBRA   

ÁREA 15 -RAMPA DE TRANSIÇÃO - Material de 3ª categoria 124364,45 0,00 124364,45 124364,45 SOBRA   

ÁREA 16 - PR - Material de 3ª categoria 131,76 51,84 131,76 79,92 SOBRA   

ÁREA 17 - PÁTIO - Material de 3ª categoria 1804,05 796,63 1804,05 1007,42 SOBRA   

 TOTAL LADO AR 553.929,31 9.276,67 553.929,31 544.652,64    

LADO TERRA ÁREA 19 - Via de acesso - Material de 3ª categoria 553,53 292,99 553,53 260,54 SOBRA   

CONTENÇÃO/ DRENAGEM ATERRO PARA CONTENÇÃO 0,00 2656,08 0,00 -2656,08 COMP. INT./JAZIDA 2656,08 
ÁREA 1 - 

Material de 
3ª categoria 

 TOTAL LADO TERRA 553,53 2.949,07 553,53 -2.395,54    

 TOTAL GERAL (3ª CATEGORIA) 554.482,84 12.225,74 554.482,84 542.257,10    
          
 TOTAL GERAL 2.114.861,49 1.662.631,57 1.709.163,04 46.531,47 SOBRA DE MATERIAL    

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura.  
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De acordo com as seções de terraplenagem haveria necessidade de 

1.650.405,83 m³ de aterro de material de 1ª e 2ª categoria e 12.225,74 m³ de material de 

3ª categoria, totalizando 1.662.631,57 m³. 

Considerando que todo o material proveniente de corte de 1ª e 2ª categoria soma 

1.560.378,65 m³. Sendo considerado o grau de compactação do solo de 74%, o volume 

de corte a ser utilizado para compensação interna soma 1.154.680,20 m³.  

O material de corte de 3ª categoria soma 554.482,84 m³ podendo este ser 

utilizado na compensação para fundo de cavas.  

Sendo assim temos: 1.662.631,57 m³ de aterro e 1.709.163,04 m³ de material 

para compensação interna. Deste modo o aeroporto não necessita de aquisição de 

material de jazida, havendo uma sobra de material de 46.531,47 m³. 

Para efeito de planejamento e considerando contratação por preço global, os 

serviços de terraplenagem foram divididos em áreas especificas (Área 1 a Área 23) 

conforme descrição e Figura 126. 

• Área 1: compreende área da PPD, faixa de pista, faixa preparada e RESA 

entre a estaca -49 até 6 (inclusive); 

• Área 2: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 7 até 9 (inclusive); 

• Área 3: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 10 até 12 (inclusive); 

• Área 4: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 13 até 16 (inclusive); 

• Área 5: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 17 até 19 (inclusive); 

• Área 6: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 20 até 22 (inclusive); 

• Área 7: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 23 até 25 (inclusive); 

• Área 8: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 26 até 27 (inclusive); 

• Área 9: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 28 até 30 (inclusive); 
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• Área 10: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 31 até 38 (inclusive); 

• Área 11: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 39 até 42 (inclusive); 

• Área 12: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 43 até 73 (inclusive); 

• Área 13: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 74 até 79 (inclusive); 

• Área 14: compreende toda área da PPD, faixa de pista, faixa preparada entre 

a estaca 80 até 99 (inclusive); 

• Área 15: compreende área da PPD, faixa de pista, faixa preparada e RESA 

entre a estaca 100 até 152 (inclusive); 

• Área 16: compreende toda a área da pista de rolamento PR; 

• Área 17: compreende a área do pátio; 

• Área 18: compreende a área do TPS; 

• Área 19: compreende a área de via de acesso; 

• Área 20: compreende a área do Estacionamento; 

• Área 21: compreende as áreas da EPTA; 

• Área 22: compreende a área do canteiro de obras; 

• Área 23: compreende a área do SCI. 
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Figura 126 - Áreas específicas de terraplenagem. 

 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 
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Conforme quadro de balanço de massas mostrado acima, observa-se que as 

áreas 1, 12, 14, 15, 16, 17, 19 e escavação das bacias lado ar e lado terra possui material 

excedente após a movimentação de terra os quais podem ser compensados 

internamente nas demais áreas. 

Dessa forma prevê-se a ordem de execução do terraplenagem na seguinte 

ordem: inicialmente faz-se a terraplenagem do canteiro de obras (área 22) seguido da 

escavação das áreas 1, 12, 14, 15, 16, 17, 19 e escavação das bacias lado ar e lado 

terra, áreas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 23. Dessa forma haverá uma 

melhor logística no material de compensação interna. 

Os materiais de escavação de 3ª categoria poderão ser utilizados como 

compensação interna para fundo de vala. Os valores acima descritos são valores 

geométricos medidos nas cavas e corpos de aterro. Para os aterros das áreas de 

segurança deve-se seguir as normas DOC 9157 Aerodrome Design Manual Part 1 da 

ICAO, onde define-se que essas áreas devem apresentar CBR maiores ou iguais a 15%. 

Também de acordo com essa norma recomenda-se que uma camada máxima 

de 15 cm superficiais pode existir a fim de evitar maiores danos ao trem de pouso da 

aeronave. Considera-se que até 15 cm de material sem suporte (solto) o que valeria a 

camada vegetal não prejudica eventuais danos na aeronave. Desta forma, poderá ser 

realizado o picoteamento de até 15 cm da camada final para plantio da grama para 

proteção vegetal. 

 

5.2.9. Localização do canteiro de obras, postos de abastecimento próprios, 

do acampamento e das oficinas de manutenção 

O canteiro de obras é definido pela NR-18 como: “área de trabalho fixa e 

temporária, onde se desenvolvem operações de apoio e execução de uma obra.” Em 

complemento, a NBR 12284 (ABNT, 1991) define como “áreas destinadas à execução e 

apoio dos trabalhos da indústria da construção, dividindo-se em áreas operacionais e 

áreas de vivência.” 

O processo de planejamento do canteiro visa a obter a melhor utilização do 

espaço físico disponível, de forma a possibilitar que homens e máquinas trabalhem com 

segurança e eficiência, principalmente através da minimização das movimentações de 

materiais, componentes e mão-de-obra. As instalações relativas ao Canteiro de Obras 

ocuparão a área indicada conforme consta na Figura 127 (área hachurada).  
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Figura 127 - Implantação do Canteiro de Obras – detalhe em azul. 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

A PRANCHA 28 – CANTEIRO DE OBRAS apresenta a localização do canteiro 

de obras projetado, com quadro de pontos com coordenadas geográficas dos vértices 

do canteiro, da usina de cimento (concreto) e da usina de asfalto. Importante destacar 

que o detalhamento do canteiro contemplando quadro de áreas, cobertura vegetal, uso 

e ocupação do solo, cronograma de uso e demais dados pertinentes acontecerá na etapa 

de obtenção da Licença de Instalação, sem prejudicar a análise da Licença Prévia do 

empreendimento. 

A área definida não irá interferir na construção das obras definitivas, quer essas 

obras sejam executadas simultaneamente ou não, bem como não interferirá na futura 

operação do aeródromo. A localização do canteiro fica próxima ao acesso já existente o 

que facilita na chegada e saída dos trabalhadores e dos materiais que serão utilizados 

na obra do aeroporto.  

A área de circulação de veículos será composta com pó de brita de modo a criar 

estabilidade e evitar a eventual formação de lama. O canteiro deverá ser isolado por 

tapumes para evitar o livre acesso. 

Cabe ressaltar que a segurança patrimonial do canteiro, transporte interno de 

equipamentos, material e pessoal, descarga, carga, manuseio e transporte interno de 

materiais, higiene, medicina e segurança do trabalho, serão de responsabilidade da 

empresa contratada na etapa de instalação. 

Conforme a NR-04 a obra tem classificação de grau de risco 04, sendo assim de 

acordo com a tabela para dimensionamento do SEMST e sabendo que a obra vai contar 

com mais de 240 funcionários, serão necessários 2 Técnicos de Segurança do Trabalho 

e 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho e 1 Médico de Segurança do Trabalho em um 

período de no mínimo 3 horas diárias. 
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A área total de um canteiro, a fim de comportar a implantação em questão, 

deverá ser de mínimo de 4.113,00 m². Fará parte do desenvolvimento do Canteiro de 

Obras: 

• Mobilização e Desmobilização; 

• Acessos e Arruamentos internos; 

• Instalações Provisórias; 

• Sistemas de Utilidades; 

• Tapumes e Placas; 

• Comunicação Visual. 

 

5.2.9.1. Mobilização e desmobilização 

A mobilização é a etapa prioritária, precedendo todas as demais e corresponde 

às atividades necessárias ao perfeito desempenho, de modo a permitir que esteja 

adequadamente apta, dispondo de todos os recursos de pessoal, equipamentos, 

viaturas, ferramentas, mobiliário, etc., necessários a execução de todos os serviços 

necessários para implantação do aeroporto. 

A desmobilização é a etapa final da obra e corresponde as atividades relativas a 

remoção de todos os materiais, desmobilização de pessoal e equipamentos, bem como, 

a limpeza de toda a área e entrega de toda a área que não estão no escopo do projeto 

nas mesmas condições do início da obra. Cabe citar que após a desmobilização do 

canteiro a área onde estava locado o canteiro deverá ser entregue limpa e nivelada, 

assim como áreas afetadas durante a obra que impeçam a operação de forma plena do 

aeroporto após sua entrega, como áreas afetadas por empréstimos, jazidas, bota-espera 

e bota-fora, caso seja feita a utilização. Segue abaixo algumas premissas gerais: 

• As instalações devem atender a Segurança de Medicina do Trabalho (Lei nº 

6514/1977 e Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria nº 

3214/1978); 

• Quando da etapa de instalação do aeroporto, a empresa encarregada para 

execução das obras será responsável pelo funcionamento do canteiro, 

inclusive a sua operação, segurança, limpeza e manutenção; 

• A localização da área de implantação do canteiro de obras será próxima às 

frentes de serviço; 
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• Deverá permitir a facilidade de acesso de veículos, equipamentos e pessoal, 

inclusive de visitantes; 

• O acesso é controlado e permitido somente às pessoas envolvidas 

diretamente com a obra. 

 

As instalações provisórias que serão implantadas no canteiro foram separadas 

em: Administrativas: Escritório e almoxarifado; Serviço: Abastecimento de combustível 

e transbordo de resíduos; Operacionais: Laboratórios, pátio de armação, pátio de 

carpintaria, pátio de pré-moldados e estoque de agregados; Comunitárias: Espaço de 

convívio e ambulatório; e de segurança: Guarita/Portaria. 

 

5.2.9.2. Administração local das obras 

Diversos fatores influenciam o canteiro de obras. Para o estudo em tela, 

utilizaram-se as informações a seguir: 

• Tempo estimado da obra em até 12 (doze) meses de duração; 

• Natureza das obras a serem realizadas: terraplenagem; pavimentação, 

sistema de drenagem pluvial, sinalização horizontal (pintura) e balizamento 

luminoso (sistemas elétricos) e construção civil; 

• Número de trabalhadores de até 240 pessoas; 

• Horário de trabalho é de 8 horas por turno; 

• Não haverá pernoite no canteiro, salvo vigilante, não necessitando de 

alojamento;  

• Não haverá preparo de refeições no canteiro, apenas haverá área destinada 

a refeitório sendo que as comidas e refeições serão trazidas prontas para 

consumo imediato; e 

• A NR-18 é a norma a ser seguida para a implantação do canteiro. 

 

A NR-18 (item 18.3.1) especifica a obrigação da elaboração e implantação do 

PCMAT em estabelecimentos (incluindo frente de obra) com 20 trabalhadores 

(empregados e terceirizados) ou mais. O número de pessoas é estimado a seguir. 
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Tabela 8 - Resumo das quantidades de trabalhadores em obra. 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

5.2.9.3. Instalações do canteiro de obra 

O canteiro de obras a ser instalado funcionará de acordo com algumas 

premissas. Dessa forma, o acesso ao canteiro deve ser controlado e permitido somente 

às pessoas envolvidas diretamente com a obra. A sinalização deve ser simples, de forma 

a facilitar a localização, o trânsito a evitar acidentes.  

Devido à natureza das obras a serem implantadas, o canteiro compreenderá o 

conjunto de instalações dimensionadas e implantadas para o apoio às obras, podendo 

constar de: Áreas de Vivência (vestiários, sanitários e refeitório); Escritórios e 

laboratórios; Oficinas (instalações providas de equipamento e mão-de-obra necessária 

à manutenção de veículos leves, pesados e equipamentos alocados nas obras); 

Instalações industriais (compreende as instalações de usinas de asfalto, usinas de 

concreto, britadores e de misturadoras de agregados); Áreas para armazenamento de 

materiais a granel (areia, brita, etc.); Equipamentos em geral (incluindo máquinas, 

veículos, equipamentos e demais unidades móveis utilizadas na execução propriamente 

dita dos serviços e obras); Ambulatório; Reservatórios de água; Tapumes delimitando a 

área de canteiro de obras; etc. 

O layout geral do canteiro de obras, com o posicionamento das instalações 

acima mencionadas, será apresentado em planta específica, conforme ANEXO 12. 
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Sanitários 

Está previsto um conjunto composto de lavatório, vaso sanitário e mictório, para 

cada grupo de 20 (vinte) trabalhadores ou fração. A partir do mínimo de 1 (um) chuveiro, 

para cada grupo de 10 (dez) trabalhadores ou fração, estimou-se em 3 (três) o número 

de chuveiros para cada grupo. Prescrições adotadas baseadas na NR 18: 

• Mantidos em perfeito estado de conservação e higiene; 

• Portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construídas de modo 

a manter o resguardo conveniente; 

• Paredes de material resistente e lavável, podendo ser de madeira; 

• Pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; 

• Não se ligar diretamente com os locais destinados às refeições; 

• Independente para homens e mulheres, quando necessário; 

• Ventilação e iluminação adequadas; 

• Instalações elétricas adequadamente protegidas; 

• Pé-direito mínimo de 2,50 metros; e 

• Situadas em locais de fácil e seguro acesso, não sendo permitido um 

deslocamento superior a 150 (cento e cinquenta) metros do posto de 

trabalho aos gabinetes sanitários, mictórios e lavatórios. 

 

Estima-se 240 pessoas, e que desse total em média 50% seja do sexo 

masculino, os sanitários deverão ser compostos de no mínimo 01 conjunto de 

lavabo/vaso sanitário/mictório (este último item no caso de sanitário masculino), 

totalizando 2,5 m² de área. Serão necessários 06 conjuntos de sanitário masculinos e 06 

conjuntos de sanitários femininos. Também foi estimado 03 chuveiros para cada grupo 

de 10 trabalhadores, sendo necessária uma área útil de 0,80 m² após a instalação de 

cada chuveiro. Considerando que 50% dos trabalhadores seja do sexo masculino e 50% 

seja do sexo feminino; serão necessários 26 chuveiros femininos totalizando 28,80 m² 

de área e 26 chuveiros masculinos totalizando 28,80 m² de área. 

Comercialmente, o container possui uma área de 13,8 m², necessitando, 

portanto, de 8 containers, 4 para masculino e 4 containers para feminino, totalizando uma 

área de 110,40 m² para todos. 
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Refeitório 

Na ausência de referência normativa específica, foi utilizado o parâmetro 1 

m2/pessoa conforme anteprojeto. Este valor tem por base a experiência de diferentes 

empresas, considerando que os refeitórios dimensionados através destes demonstraram 

possuir área suficiente para abrigar todos os funcionários previstos. 

Colocação de mesas e cadeiras separadas (tipo bar, por exemplo), de modo a 

favorecer que os trabalhadores se agrupem segundo suas afinidades pessoais. Mesmo, 

considerando o fornecimento de refeições prontas, haverá aquecedor de refeições e 

atendimento aos requisitos da NR-18 como, por exemplo, lixeira com tampa, 

fornecimento de água potável por meio de bebedouro ou dispositivo semelhante, mesas 

com tampos lisos e laváveis. Considerando 240 pessoas estima-se 240 m2 para área de 

refeitório.  

 

Ambulatório 

Por se tratar de frentes de trabalho com mais de 50 (cinquenta) trabalhadores 

haverá a necessidade de se considerar a implantação de ambulatório. Na ausência de 

referência normativa específica, utilizou-se o padrão de 3 containers de 13,8 m² cada. 

Este valor tem por base o anteprojeto. 

 

Ligações provisórias 

Deverão ser tomados os procedimentos formais junto às concessionárias, 

quando possível, para prover o fornecimento provisório de:  

• Fornecimento de energia elétrica: Deverá ser requisitada ligação de 

energia do canteiro junto a concessionária RGE. 

• Abastecimento de água: Foi considerada a alimentação de água fria a partir 

da ETA Morro Alegre (Sistema Marrecas) no Distrito de Fazenda Souza, 

conforme Diretriz n° 14/2018/SAMAE (Sistema de Abastecimento de Água).  

• Drenagem pluvial: Tendo em conta que o pavimento adotado para o 

canteiro é em várias formas de brita, não existe impermeabilização do solo, 

o que não gera níveis significativos de água pluvial acumulada, sendo 

considerado que o escoamento se fará de forma natural no terreno. 

• Coleta e tratamento de esgoto sanitário: Foi considerada a coleta e 

tratamento independente por meio de sanitários ecológicos para o canteiro. 
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A empresa deverá possuir todas certificações necessárias para operação e 

os licenciada pelos órgãos ambientais competentes. 

• Coleta e retirada de resíduos/entulhos provenientes da obra: A empresa 

responsável por este serviço deverá manter o ambiente do canteiro limpo e 

saneado considerando os resíduos sólidos produzidos pelo canteiro 

(resíduos sanitários e de escritório) a serem acondicionados em locais 

próprios com tampa e a disposição final será realizada pelo sistema 

municipal. Os resíduos de construção civil provenientes pelas obras deverão 

ser dispostos em bota-fora licenciados. 

 

5.2.9.4. Manutenção do canteiro 

No momento de implantação do Aeroporto, serão definidos os caminhos de 

serviço a serem adotados durante a obra. A manutenção do canteiro deverá ocorrer a 

partir do sistema viário existente, bem como do arruamento interno. Essas vias deverão 

ter declividade mínima que permita o escoamento das águas pluviais para o sistema de 

drenagem, garantindo desta forma durabilidade e trafegabilidade em quaisquer 

condições climáticas. 

 

5.2.10. Localização das jazidas minerais, usina de asfalto e situação 

legal 

Para determinação das distâncias a serem consideradas referencialmente de 

cada material agregado utilizado na obra foi realizada uma pesquisa junto ao DNPM. 

Como premissa, foram identificados todos os registros de jazidas de cada material nos 

raios de 15 km, 25 km, 50 km, 75 km e 100 km. Foi considerado que as faixas adotadas 

irão compensar o facto de o trajeto a realizar não ser linear, como a distância definida 

pelos raios, e a quantidade se considera adequada para poder dar uma margem de 

segurança que não inviabilize. A listagem está apresentada no ANEXO 10, no 

documento denominado Anteprojeto - Memorial Descritivo (listagem de jazidas e bota-

fora). 

Referente ao bota-fora, todo o material proveniente da obra de movimentação 

de solo será mantido no sítio aeroportuário. Sugere-se a locação deste conforme consta 

na área hachurada, ao lado do canteiro de obras. Sempre que possível, resolver as 

questões técnicas e operacionais do processo, no interior do sítio aeroportuário. 

Portanto, para a etapa de movimentação do solo, foi alocado todo o bota-fora e/ou bota-
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espera das obras nesta mesma área. O material excedente de corte deverá ser 

espalhado no interior do sítio, em local a definir e quando da elaboração de projetos 

básicos/executivos em coordenação direta com o operador aeroportuário.  

Os resíduos sólidos decorrentes das obras serão tratados de acordo com o Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRCC), conforme a 

Resolução CONAMA n° 307 (BRASIL, 2002) e suas alterações. O PGRCC fará parte do 

Plano Básico Ambiental (PBA) da obra de implantação do aeroporto. 

 

Figura 128 - Sugestão de bota-fora/espera – detalhe em amarelo. 

 
Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

Para os insumos betuminosos foi realizada pesquisa a fim de se encontrar as 

usinas e jazidas mais próximas do aeroporto.  

A PRANCHA 28 – CANTEIRO DE OBRAS apresenta a localização do canteiro 

de obras projetado, com quadro de pontos com coordenadas geográficas dos vértices 

do canteiro, da usina de cimento (concreto) e da usina de asfalto. Na etapa de obtenção 

de Licença de Instalação, deverá ser verificada a possibilidade de fornecimento de 

material betuminoso para CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo) e demais emulsões 

também de locais externos dentro da área de influência.  

Portanto, o fornecimento de material betuminoso para CAP e demais emulsões 

poderá ser realizado no próprio município de Caxias do Sul/RS através das empresas 

CONCRESUL (aproximadamente 46 km) ou TONIOLO BUSNELLO (aproximadamente 

36 km) ou DALFOVO (Usina de Asfalto dentro das dependências da Pedreira Caxiense 

- aproximadamente 33 km) ou CODECA ou DALFOVO (Usina de Asfalto dentro das 

dependências do Britador da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul - aproximadamente 

33 km) ou CSA (Usina de Asfalto dentro das dependências da IBC Chemello – São 

Marcos/RS - aproximadamente 53 km).  



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

266 

As figuras abaixo mostram o trajeto entre o fornecimento do material e o 

aeroporto. 

 

Figura 129 - Trajeto entre o fornecimento de CAP e emulsões pela Concresul e o novo Aeroporto 
em Vila Oliva. 

 
Fonte: adaptado do Google Maps (2018). 

 
Figura 130 - Trajeto entre o fornecimento de CAP e emulsões pela Toniolo Busnello e o novo 

Aeroporto em Vila Oliva. 

 
Fonte: adaptado do Google Maps (2018). 

 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

267 

Figura 131 - Trajeto entre o fornecimento de CAP e emulsões pelo Britador da Prefeitura 
Municipal de Caxias do Sul e o novo Aeroporto em Vila Oliva. 

 
Fonte: adaptado do Google Maps (2018). 

 
Figura 132 - Trajeto entre o fornecimento de CAP e emulsões pela IBC Chemello e o novo 

Aeroporto em Vila Oliva. 

 
Fonte: adaptado do Google Maps (2018). 

 

Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 

inúmeras áreas requeridas para serem mineradas encontram-se inseridas tanto na AII 

do projeto quanto na AID. A figura abaixo ilustra estas áreas representadas por polígonos 

de diferentes cores dentro de círculos concêntricos de cor verde (AII – 20 km de raio) e 

roxa (AID – 5 km de raio). A zona branca no centro dos círculos representa a área que 

irá receber a pista de pouso e edificações do projeto em questão. 
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Quanto a localização das principais jazidas minerais, a PRANCHA 34 – ÁREAS 

DE MINERAÇÃO LICENCIADAS (AID E AII) apresenta os principais processos vigentes 

dentro das áreas de influência do empreendimento. 

A seguir listamos as informações sintetizadas dos empreendimentos de 

mineração autorizados pelo DNPM. Foram identificadas 33 áreas requeridas para 

atividades de mineração dentro da AII, todas listadas na tabela abaixo. A PRANCHA 34 

apresenta a localização e situação de cada poligonal de área requerida, bem como o 

identificador do processo ao qual está atrelada. 

 

Quadro 48 - Resumo das áreas requeridas para atividades de mineração dentro da AII. 

Nº 
Processo 

Ano Fase Último Evento Titular Substância 
Área 
(ha) 

811230 1996 
Concessão de 

Lavra 

495 – Retificação da 
Concessão em 

13/11/2017 

MTS Mineração 
Ltda 

Basalto 9,41 

810079 2001 
Requerimento 

de Lavra 

336 – Requerimento/ 
Documento diverso 
protocolizado em 

27/02/2018 

MTS Mineração 
Ltda 

Basalto 4,22 

810011 2003 
Requerimento 

de Lavra 

808 – 
Requerimento/Defesa 

protocolizada em 
14/07/2017 

Jose Francisco 
Francisquetti de 

Paula 
Água Mineral 48,22 

810824 2006 
Requerimento 

de Lavra 

1045 – Requerimento/ 
Transferência de direito – 

Cessão Total. 
Requerimento negado em 

29/07/2015 

Frank Toss Basalto 50 

810096 2011 
Requerimento 

de Lavra 

365 – Requerimento/ 
Cumprimento de 

exigência protocolizado 
em 14/11/2017 

Mineração São 
Luiz Ltda Me 

Basalto 49,55 

810169 2011 
Requerimento 

de Lavra 
garimpeira 

333 – Requerimento 
protocolizado em 

18/03/2011 

Delso Divino 
Fiorini 

Ametista 6,29 

810999 2011 Disponibilidade 

303 – Disponibilidade/ 
Prioritário – Edital 

Pesquisa publicado em 
11/03/2016 

Cavaleiro 
Consultoria 

Empresarial e 
Desportiva Ltda 

Basalto 996,16 

811205 2012 
Autorização de 

Pesquisa 

694 – Pagamento Vistoria 
e Fiscalização efetuado 

em 08/06/2017 

Cavaleiro 
Consultoria 

Empresarial e 
Desportiva Ltda 

Basalto 639,71 

810637 2012 
Autorização de 

Pesquisa 

662 – Notificação de 
autorização. Pagamento 

débito de multa em 
13/07/2017 

Margaret Izabel 
Roveda Grando 

Riolito 878,12 

810233 2013 
Registro de 

Extração 

924 – Registro/Registro 
de 05 anos publicado em 

14/06/2013 

Prefeitura 
Municipal de 

Nova Petrópolis 
Saibro 5 
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Nº 
Processo 

Ano Fase Último Evento Titular Substância 
Área 
(ha) 

811025 2013 
Autorização de 

Pesquisa 

795 – 
Autorização/Relatório de 

pesquisa Negativo 
apresentado em 

22/12/2017 

IRN Mineração Riolito 95,85 

810498 2014 
Autorização de 

Pesquisa 

318 – 
Autorização/Relatório de 
Pesquisa não aprovado. 
Publicado em 27/12/2016 

G.S. Extração e 
Comércio de 

Areia Ltda 
Basalto 

 

992,18 

810492 2014 
Autorização de 

Pesquisa 

318 – 
Autorização/Recurso 

protocolizado em 
31/07/2017 

G.S. Extração e 
Comércio de 

Areia Ltda 
Basalto 855,12 

810144 
 

2014 

Autorização de 
Pesquisa 

694 – Pagamento de 
vistoria/Fiscalização 

efetuada em 29/05/2017 

S.G. Termas 
Participações 

Ltda 
Basalto 838,03 

810730 2014 
Autorização de 

Pesquisa 

197 – Autorização/ 
Indeferimento. 

Prorrogação do prazo de 
alvará em 04/04/2017 

Delurdes Gorete 
Zangali da Silva 

Basalto 294,15 

810087 2015 Licenciamento 

1401 – Licenciamento/ 
Licença Ambiental 
protocolizada em 

16/08/2017 

Ricardo Busin Argila 1,93 

810648 2015 
Autorização de 

Pesquisa 

261 – Autorização/Pedido 
de reconsideração 
protocolizado em 

01/12/2017 

Fancy Club 
Lounge Bar Ltda 

Basalto 980,37 

810183 2015 
Requerimento 
de Pesquisa 

122 – Requerimento/ 
Indeferimento por não 

cumprimento de exigência 
em 11/03/2016 

Éder Mapeli Água Mineral 48,34 

810859 2015 
Requerimento 
de Pesquisa 

100 – Requerimento de 
pesquisa protocolizado 

em 10/07/2015 

Ruy Vianna 
Rocha Junior 

Argila 11,7 

810098 2015 
Autorização de 

Pesquisa 

294 – Autorização/ 
Homologação de renúncia 

de alvará publicado em 
20/07/2017 

Conpasul 
Construção e 
Serviços Ltda 

Basalto 47,82 

810588 2016 
Requerimento 
de Pesquisa 

122 – Requerimento 
indeferido por não 

cumprimento de exigência 

Vinte e Sete 
Comercial de 

Bebidas e 
Alimentos Ltda 

Argila 649,2 

810488 2016 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 22/01/2018 
Vanda Turella Basalto 1,94 

810577 2016 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 30/01/2017 

Fazendo São 
Clemente Ltda 

Cascalho 49,11 

810754 2017 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 25/01/2018 

Alencar Antonio 
Silvestro 

Ametista 18,75 

810757 2017 
Requerimento 

de Lavra 
336 – Requerimento/ 
Documento diverso 

Argilas Brum 
Ltda 

Argila 
Refratária 

86,5 
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Nº 
Processo 

Ano Fase Último Evento Titular Substância 
Área 
(ha) 

protocolizado em 
07/12/2017 

810522 2017 
Requerimento 
de Pesquisa 

135 – Requerimento/ 
Cumprimento de 

exigência protocolizado 
em 18/04/2018 

Fancy Club 
Loung Bar Ltda 

Basalto 404,95 

810759 2017 
Requerimento 

de 
Licenciamento 

700 – Requerimento 
protocolizado em 

13/09/2017 

Thomazi 
Terraplanagem 

Ltda 
Saibro 3,26 

810158 2017 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 31/01/2018 

Gramado Parks 
Investimentos e 
Intermediações 

Ltda 

Água Mineral 48,94 

810124 2017 
Requerimento 
de Pesquisa 

135 – Requerimento/ 
Cumprimento de 

exigência protocolizado 
em 08/02/2018 

Gramado Parks 
Investimentos e 
Intermediações 

Ltda 

Água Mineral 34,81 

810125 2017 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 31/01/2018 

Gramado Parks 
Investimentos e 
Intermediações 

Ltda 

Água Mineral 44,93 

810086 2017 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 18/01/2018 

Ademir Luiz 
Ramme 

Água Mineral 50 

810044 2018 
Autorização de 

Pesquisa 

322 – Autorização/Alvará 
de pesquisa de 02 anos 

publicado em 13/03/2018 

MTS Mineração 
Ltda 

Basalto 16,74 

810184 2018 
Requerimento 

de Lavra 
Garimpeira 

333 – Requerimento 
protocolizado em 

15/03/2018 
Jociele Silvestro Ametista 49,65 

TOTAL: 8.310,95 

 

Somam-se um total de 8.310,95 hectares de terras requeridas dentro da área de 

influência indireta, a grande maioria localizada na porção oeste e sul. Deste total, 

6.180,35 hectares, ou 74,36%, foram requisitados para exploração de Basaltos da 

Formação Serra Geral objetivando-se seu uso tanto para rochas ornamentais quanto 

como brita. Em segundo lugar aparecem as requisições de áreas para exploração dos 

aquíferos, retirando-se água mineral e por último a mineração de argilas e garimpagem 

de ametistas. Os dados mais recentes do DNPM indicam a requisição de apenas uma 

área onde encontra-se a AID do presente projeto.  

 

5.2.11. Destinação dos resíduos (sólidos e efluentes) 

Tendo como base a natureza das alterações, que envolverão procedimentos de 

demolição e construção de obras civis, que por consequência irão gerar resíduos sólidos, 

conforme a Resolução CONAMA n° 307 (BRASIL, 2002) e suas alterações será 
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necessário a elaboração de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil (PGRCC), que fará parte do PBA da obra de implantação do aeroporto. 

O PGRCC, terá como objetivo principal o estabelecimento de procedimentos 

necessários para o manejo ambientalmente correto dos resíduos da construção civil, 

visando a redução do volume dos resíduos gerados, segregação efetiva e destinação 

adequada deste material além de estabelecer quantificação aproximada deste material. 

Vale salientar que, conforme Art. 4º, § 1º da Resolução CONAMA n° 307 (BRASIL, 2002), 

os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos sólidos 

urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, lotes vagos e em áreas 

protegidas por Lei. Por isso faz-se necessário à elaboração de um PGRCC compatível 

com as atividades e que obedeça às determinações desta resolução.  

A maior parte dos resíduos gerados nas obras de construção civil enquadra-se 

na Classe A da Resolução CONAMA nº 307 (BRASIL, 2002), sendo composta 

principalmente por solos oriundos de escavações e movimentação de terra, resíduos de 

construção, reformas e reparos de edificações, além de pavimentação e outras obras de 

infraestrutura. Segundo a Resolução CONAMA nº 307 (BRASIL, 2002), os resíduos de 

construção civil merecem uma classificação específica. 

• Resíduos Classe A: referem-se aos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados, tais como: de construção (argamassa e concreto), de 

pavimentação e de outras obras de infraestrutura (inclusive solos 

provenientes de terraplanagem), e de processo de fabricação e/ou 

demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios, 

etc.) produzidos nos canteiros de obras. 

• Resíduos Classe B: são os recicláveis para outras destinações, tais como: 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de 

tintas imobiliárias, gesso e outros. 

• Resíduos Classe C: resíduos para os quais não foram desenvolvidos 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/ recuperação. 

• Resíduos Classe D: são os perigosos, tais como: tintas, solventes, óleos, 

telhas e demais objetos/ materiais que contenham amianto ou outros 

produtos nocivos à saúde. 
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A movimentação de terra para este empreendimento não será considerada para 

elaboração do PGRCC. Estas especificações, detalhamentos e quantificação, serão 

apresentadas no Projeto de Terraplenagem. Caso haja necessidade de materiais de 

empréstimo (aterro, saibro, brita, argila e areia), estes devem ser provenientes de jazidas 

licenciadas junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e pelo órgão 

ambiental competente, dando preferência a resíduos recicláveis oriundos da construção 

civil conforme Resolução CONAMA n° 307 (BRASIL, 2002). 

Todos os materiais deverão ser segregados na geração, e posteriormente 

enviados para uma central de resíduos da construção civil, conforme ilustrado abaixo. 

 
Figura 133 - Esquema da central de resíduos da construção civil. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 134 - Esquema da central de resíduos da construção civil para os resíduos Classe B, C e D. 

 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 135 - Esquema do depósito de resíduos Classe A. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

A central de resíduos deverá possuir piso e cobertura, conforme recomendações 

da NBR 11174 (ABNT, 1990), a qual a fixa as condições exigíveis para obtenção das 

condições mínimas necessárias ao armazenamento de resíduos classes II – inertes e 

não inertes, e da NBR 12235 (ABNT, 1992), que fixa as condições exigíveis para o 

armazenamento de resíduos sólidos perigosos de forma a proteger a saúde pública e o 

meio ambiente.  

A central contará com divisórias, para os resíduos classe B, ou seja, os passíveis 

de reciclagem, e outro compartimento para os resíduos classe C e D, os quais deverão 

ser enviados para um aterro industrial devidamente licenciado ou pela política da 

logística reversa, devolvidos aos fornecedores. 

Conforme Figura 135 é possível visualizar a área onde ficarão os resíduos 

Classe A, de caliças e entulhos, para posterior destinação. Este local ficará a céu aberto 

dentro de caçambas. As unidades de caçambas podem variar de maneira que ocorra o 

atendimento da demanda de geração destes resíduos. 

Dentro dos compartimentos dos resíduos da construção civil Classe B, e Classe 

C e D, podem ser utilizadas bombonas, tambores ou até mesmo coletores de resíduos 

de tamanhos variados, para o armazenamento de, por exemplo, restos de madeira, 

metal, papel/ papelão, plástico, vidro, embalagens vazias contaminadas, EPIs usados 

e/ou contaminados, entre outros.   
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Existem basicamente cinco dispositivos que podem ser utilizados para o manejo 

e armazenamento de resíduos (Quadro 49), são eles: bombonas, bags, tambores 

metálicos, baias e caçambas estacionárias. 

 

Quadro 49 - Dispositivos e acessórios utilizados para acondicionamento na obra. 

Dispositivo Descrição Acessórios utilizados 

Bombonas 

Recipiente plástico, com capacidade de 
50 litros e diâmetro de aproximadamente 
35 cm. Devem vir lavadas e limpas do 
fornecedor. 

Sacos de ráfia 

Sacos de lixo simples (para resíduos 
orgânicos ou passíveis de coleta pública) 

Adesivos de sinalização 

Tambores 
metálicos 

Recipiente metálico e cilíndrico, 
destinado ao acondicionamento de 
resíduos. 

Sacos de ráfia 

Sacos de lixo simples (para resíduos 
orgânicos ou passíveis de coleta pública) 

Adesivos de sinalização 

Big Bags 

Saco de ráfia reforçado, com dimensões 
aproximadas de 0,90 x 0,90 x 1,20 m, 
capacidade de armazenamento de 1,0 
m³, fechada na parte inferior e dotada de 
4 alças que permitem sua colocação em 
suporte. 

Suporte de madeira ou metálico 

Plaquetas para fixação dos adesivos de 
sinalização 

Adesivos de sinalização 

Baias 

Recipiente confeccionado em chapas ou 
placas de madeira ou metal, em diversas 
dimensões. Adapta-se às necessidades 
de armazenamento e ao espaço 
disponível em obra, pode ser formada 
apenas por placas laterais delimitadoras. 

Plaquetas para fixação dos adesivos de 
sinalização 

Adesivos de sinalização 

Caçamba 
estacionária 

Recipiente de chapas metálicas 
reforçadas, para armazenamento de 
grandes volumes. 

Recomendável o uso de dispositivo de 
cobertura, quando disposta em via pública 

Fonte: Adaptado de Pinto (2005). 

 

As ilustrações apresentadas a seguir representam graficamente as placas que 

podem ser utilizadas para identificação dos resíduos de acordo com a Resolução 

CONAMA n° 275 (BRASIL, 2001) que dispõe das cores de acordo a tipologia do resíduo 

bem como a descrição do material armazenado. 
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Tabela 9 - Tabela de descrição e identificação dos resíduos. 

Resíduo Descrição do resíduo Placa de identificação 

 

Caliças, material de 
demolição, concreto 

 

* Não tem cor específica 
pela CONAMA N° 275 

 

 

Papel, papelão, sacos 
de cimento e cal 

 

 

Plásticos em geral, 
mangones, PVC, 

embalagens, conduítes 

 

 

Metal, ferro, sucata, 
fios de cobre, perfis e 
estruturas metálicas 

 

 

Madeira 
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Resíduo Descrição do resíduo Placa de identificação 

 

Vidro 

 

 

Material contaminado, 
latas de tintas e 

solventes, pincéis e 
estopas contaminadas 

com tintas e óleo. 

 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

A Figura 136 apresenta os modelos sugestivos de placas a serem utilizadas na 

área do empreendimento para conscientização de todos envolvidos com o 

gerenciamento dos resíduos da construção. 

 

Figura 136 - Modelos de placas a serem utilizadas no empreendimento. 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Quanto coleta e retirada de resíduos/entulhos provenientes das obras de 

instalação do aeroporto, a empresa responsável por este serviço deverá manter o 

ambiente do canteiro limpo e saneado considerando os resíduos sólidos produzidos pelo 

canteiro (resíduos sanitários e de escritório) a serem acondicionados em locais próprios 

com tampa e a disposição final será realizada pelo sistema municipal.  
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Os resíduos de construção civil provenientes pelas obras deverão ser dispostos 

em bota-fora. Portanto, todo o material será mantido no sítio aeroportuário. Conforme 

mencionado anteriormente, sugere-se a locação deste conforme consta na Figura 128, 

ao lado do canteiro de obras.  

A destinação dos RCC deve ser feita de acordo com cada tipologia dos resíduos. 

Os RCC classe A deverão ser encaminhados para áreas de triagem e transbordo, áreas 

de reciclagem ou aterros da construção civil ou reutilizados na obra. Já os resíduos 

classe B podem ser comercializados com empresas, cooperativas ou associações de 

coleta seletiva que comercializam ou reciclam esses resíduos ou até mesmo serem 

usados como combustível para fornos e caldeiras.  

Para os resíduos das categorias C e D, deverá acontecer o envolvimento dos 

fornecedores para que configure a corresponsabilidade na destinação dos mesmos ou a 

busca de locais com os devidos licenciamentos para o seu encaminhamento. No Quadro 

50 está descrito o resumo da destinação adequada dos resíduos de acordo com sua 

classificação. 

 

Quadro 50 - Destinação dos resíduos de acordo com sua classificação. 

Classificação 
do resíduo 

Exemplos Ações, tratamento e destinação 

Classe A 

Terra de remoção (solo) 
Utilização na própria obra e/ou aproveitar em 

outros serviços de terraplanagem. 

Tijolos e caliças 
Utilização na própria obra, ou envio para 

estações de reciclagem de entulho e/ou aterros 
de inertes licenciados. 

Argamassas e concreto 

Pavimento asfáltico 

Classe B 

Madeira 
Envio para empresas e entidades que utilizem 

como energético ou matéria prima. 

Metais Envio para empresas licenciadas de reciclagem 
de papelão, materiais metálicos, associações de 

catadores entre outros. Papel, papelão e plástico 

Resíduos arbóreos, resultantes 
de corte ou podas de árvores 

Envio para centrais de beneficiamento de 
resíduos arbóreos licenciadas e/ou 

unidades de compostagem. 

Resíduos de atividades 
administrativas (escritórios) 

Envio para coleta seletiva municipal e/ou 
unidades de triagem. 

Classe C 

Resíduos orgânicos não oriundos 
da atividade construtiva (restos 
de alimentos, papel usado em 

sanitários, etc.) 

Envio para aterro sanitário municipal. 

Classe D 
Resíduos perigosos como: 

lâmpadas, óleos, tintas, vernizes, 
produtos químicos, amianto, 

Devolver para o fornecedor ou enviar para 
empresas de coprocessamento ou aterros 

licenciados. 
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Classificação 
do resíduo 

Exemplos Ações, tratamento e destinação 

embalagens contaminadas, EPI’s, 
entre outros. 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
 

Quanto aos efluentes sanitários a serem gerados no canteiro de obras, deverá 

ser contratado o serviço de empresas especializadas no fornecimento de sanitários 

móveis (banheiros ecológicos), na qual realizarão a higienização periódica com 

reposição de papel e produtos. Portanto, todos os dejetos acondicionados nos banheiros 

químicos serão direcionados para um caminhão, com o auxílio de uma bomba de sucção, 

para envio em uma estação de tratamento de efluentes devidamente licenciada.  

As empresas, para onde serão destinados os resíduos e efluentes, serão 

definidas no início da execução da obra, e deverão estar em concordância com as 

empresas executoras do projeto do futuro aeroporto, ou seja, quando da definição das 

empresas responsáveis, o empreendedor deverá informar ao órgão ambiental e 

apresentar a documentação comprobatória o quadro abaixo apresenta os possíveis 

receptores de resíduos da construção civil, mais próximos do aeroporto, constando nome 

da empresa, endereço e telefone. 

 

Quadro 51 - Possíveis receptores de resíduos da construção civil, mais próximos do aeroporto. 

Razão Social Endereço Município Telefone 

PC Cargas e Transportes 
Ltda (Entulhos Papão) 

Rua Maurício Sirotsky 
Sobrinho, n° 3284 - São Victor 

Cohab 
Caxias do Sul/RS 

(54) 3222.2221 

(54) 98139.5851 

Scariot Coleta de Entulhos 
Rua Jayme Guilherme 

Moratori Filho, n° 1133 - São 
Giácomo 

Caxias do Sul/RS 
(54) 3212.1018 

(54) 3227.2189 

Entulhos Caxias 
Rua Irmão Gildo Schiavo, n° 

90 - Ana Rech 
Caxias do Sul/RS 

(54) 3283.1259 

(54) 99676.1300 

Coleta de Entulhos 
Recolhere 

Rua Antônio Luiz Tomazzoni, 
n° 76 - Bela Vista 

Caxias do Sul/RS 
(54) 3219.3430 

(54) 3219.4870 

Tecares Logística e 
Armazenamento de 

Resíduos 

Rua Frederico Fedrizzi, n° 
1195, Sala 03 - Bela Vista 

Caxias do Sul/RS (54) 3209.1122 

CODECA – Companhia de 
Desenvolvimento de 

Caxias do Sul 

Rodovia RSC-453, n° 31382 - 
Santa Fé 

Caxias do Sul/RS (54) 3224.9300 

Município de Caxias do Sul 

Aterro Sanitário Rincão das 
Flores 

A partir da Rodovia RSC-453, 
KM 146, por 3,4 km em 

Estrada Municipal Rincão das 
Flores 

Caxias do Sul/RS (54) 3224.9300 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Todo o envio de efluentes sanitários e resíduos será comprovado através de 

notas fiscais, comprovantes de destino ou manifesto de transporte de resíduos (MTR) e 

todos os documentos pertinentes. 

As licenças ambientais das empresas contratadas devem ser frequentemente 

verificadas. Em caso de empresa com licença ambiental vencida, a mesma deverá ser 

contatada, e no caso de não encaminhamento da renovação do licenciamento, a mesma 

será substituída da lista de remessa de resíduos. 

 

5.2.12. Cronograma físico-financeiro de execução 

Esclarecemos que a estratégia adotada pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) 

no contrato firmado junto ao junto ao Banco do Brasil S/A para elaboração dos projetos 

dos aeroportos regionais, dentre estes o novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila 

Oliva), segue a Lei n° 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas), 

onde a orçamento do Anteprojeto segue de forma sigilosa no certame que comporá 

futuro processo licitatório. 

Este orçamento do Anteprojeto considera o orçamento para execução das obras 

e contempla a contratação de empresa para elaboração de projeto básico e projeto 

executivo, além da execução das obras. Somente após elaborado o projeto executivo 

estará disponível cronograma físico-financeiro do empreendimento. 

O cronograma físico em conformidade com o planejamento do novo Aeroporto 

está apresentado no ANEXO 30 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO sem 

quaisquer valores dos projetos, de modo a não quebrar o sigilo exigido para os 

orçamentos. Neste mesmo anexo apresentamos o e-mail do que foi acordado pelo Banco 

do Brasil e a FEPAM no que tange as questões relacionadas aos orçamentos. Conforme 

cronograma, a implantação do empreendimento terá a duração de aproximadamente 540 

(quinhentos e quarenta) dias, caso as condições climáticas colaborem para execução do 

mesmo. 
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6. REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL  

Tanto no âmbito federal, como no estadual e municipal, a legislação vigente no 

país é dotada de um conjunto de leis e decretos relacionados à questão do meio 

ambiente, que tem por objetivo o uso coerente dos recursos naturais, visando o 

desenvolvimento socioeconômico e socioambiental do país e a qualidade de vida da 

população. 

Assim, nos itens a seguir, são apresentadas a seguir as leis, decretos, planos, 

resoluções e normas, relacionadas tanto ao processo de licenciamento ambiental, assim 

como a proteção ao meio ambiente e uso e ocupação do solo e, mais ainda, um exame 

da legislação incidente e aplicável especificamente à implantação e operação do futuro 

Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, com ênfase nas questões ligadas ao controle e 

proteção ambientais e nos aspectos institucionais que lhe são inerentes. 

Dessa forma, pretende-se neste capítulo compor um referencial básico que 

contribua à compreensão, não só da natureza e objetivos do presente estudo de impacto 

ambiental, enquanto instrumento de licenciamento ambiental, mas também das 

possibilidades e limitações de competência que o ordenamento jurídico-institucional e de 

planejamento urbano impõe ao tratamento das diversas ações necessárias à sua 

consecução. 

 

6.1. Legislação vigente 

O transporte aéreo encontra-se sob o regime de livre concorrência, cujos 

principais pilares são a liberdade tarifária – vigente desde 2001 para voos domésticos e 

desde 2010 para todos os destinos de voos internacionais com origem no Brasil – e a 

liberdade de oferta, que foi instituída em 2005. Estes preceitos foram assegurados pela 

Lei nº 11.182 (BRASIL, 2005), a mesma lei que criou a ANAC. 

Dado o objeto do estudo, torna-se esclarecedor apresentar de maneira objetiva 

a regulamentação sobre a Política Nacional de Aviação Civil (PNAC), aprovada pelo 

Decreto nº 6.780, de 18 de fevereiro de 2009. 

Como ponto inicial, é imprescindível a caracterização dos órgãos que compõe o 

sistema aeroportuário civil nacional. Portanto, os órgãos que tratam destes assuntos são 

diretamente vinculados ao Ministério da Defesa, como o CONAC, a ANAC e a 

INFRAERO. 
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• CONAC: o Conselho Nacional de Aviação Civil, regulamentado pelo Decreto 

n° 3564, de 17 de agosto de 2000, foi criado para prestar “assessoramento 

do Presidente da República para a formulação da política de ordenação da 

aviação civil” brasileira (art. 1º). 

• ANAC: a Agência Nacional de Aviação Civil é pessoa jurídica de direito 

público, criada pela Lei Federal n° 11.182, de 27 de setembro de 2005, 

submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério da Defesa 

(artigo 1º). À sua alçada cabe a adoção de “medidas necessárias para o 

atendimento do interesse público e para o desenvolvimento e fomento da 

aviação civil, da infraestrutura aeronáutica e aeroportuária do País”. 

• INFRAERO: A criação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

(INFRAERO) foi autorizada pela Lei Federal n° 5862, de 12 de dezembro de 

1972. A finalidade da INFRAERO é, nos termos do artigo 2º dessa lei, 

“implantar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a 

infraestrutura aeroportuária que lhe for atribuída pelo Ministério da 

Aeronáutica.” 

 

O licenciamento Ambiental, assim como o Estudo de Impacto Ambiental são 

instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei Federal n° 6.938/1981) e foram 

assimilados pela Constituição Federal de 1988. 

A Resolução CONAMA nº 001/1986 estabelece a obrigatoriedade da análise, por 

parte do órgão estadual competente, de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório 

de Impacto Ambiental (RIMA), com vistas ao licenciamento de empreendimentos ou 

atividades potencialmente causadoras de danos ao meio ambiente, como é o caso dos 

loteamentos, ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério dos 

órgãos ambientais competentes, que é o caso presente. 

Importante destacar que o RIMA consolida as informações do EIA e é destinado 

à consulta pública, escrito em linguagem simples, tem como objetivo informar a 

comunidade sobre as características do projeto, para que o mesmo seja discutido em 

audiência pública prevista na Resolução CONAMA nº 001/1986 e regulamentada na 

Resolução CONAMA n° 09/1987. 

A Resolução CONAMA nº 237/1997 detalha os procedimentos e critérios a 

serem utilizados no licenciamento ambiental junto às diferentes esferas de governo, e 
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apresenta uma lista mais detalhada dos empreendimentos ou atividades passíveis de 

licenciamento. 

 

Quadro 52 - Quadro com a nominativa dos principais dispositivos legais aplicáveis. 

Norma Competência Dispositivos 

Constituição da República 
Federativa do Brasil de 

1988 

Federal – Disserta acerca do meio ambiente 
sustentável, sua preservação, sanções 

genéricas aos infratores, bem como 
EIA/RIMA. 

Art. 225, incisos e 
parágrafos seguintes. 

Lei Complementar n° 
140/2011 

Federal – Cooperação entre União, Estados, 
DF e Municípios acerca da proteção das 

paisagens naturais notáveis e meio 
ambiente, ao combate à poluição e à 

preservação das florestas, fauna e da flora. 

Art. 8°, XIII, XIV, XV, XVI 
e alíneas; Art. 9°, XIII, XIV 
e alíneas, XV e alíneas; 
Art. 11; e Art. 14, § 4°. 

Lei n° 6.938/1981 - 
Política Nacional do Meio 

Ambiente 

Federal – Preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental 

propícia à vida, proteção da dignidade 
humana, assegurando condições ao 
desenvolvimento socioeconômico. 

Art. 2°, II, V; Art. 4°, VII; 
Art. 9º; Art. 10; e Art. 15. 

Resolução CONAMA n° 
001/1986 – EIA/RIMA 

Federal – Define as responsabilidades, 
critérios básicos e as diretrizes gerais para 

uso e implementação da Avaliação de 
Impacto Ambiental. 

Art. 2°, IV; Art. 5°– 
diretrizes do EIA; Art. 6° – 
atividades do EIA; Art. 7°; 

Art. 9° - RIMA. 

Lei n° 12.651/2012 - 
Código Florestal 

Federal – Proteção da vegetação, APP’s e 
reservas legais; exploração florestal e 

suprimento de matéria-prima. 

Art. 3°, VI, VIII e “b”; Art. 
4°, 6°, 7° e 8° - APPs; Art. 
26; Art. 51 – Embargos ao 

desmatamento. 

Lei n° 9.605/1998 – Lei 
dos Crimes Ambientais 

Federal – Sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente. 
Capítulo V, seção II e III. 

Decreto n° 6.514/2008 - 
Infrações Administrativas 

Federais 

Federal – Regula as sanções administrativas 
ao meio ambiente e o devido processo legal. 

Importante observar o 
Decreto-Lei em sua 

integralidade. 

Lei n° 15.434/2020 – 
Código Estadual do Meio 

Ambiente 

Estadual – Dispõe acerca do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, com 

embasamento nos arts. 250 e 251 da 
CERGS. 

Arts. 7° a 9°; Art. 15, VIII e 
XII; Arts. 55 a 69 – 

Licenciamento; Arts. 70 a 
83 – EIA/RIMA. 

Lei Complementar n° 
376/2010 - Município 

Municipal – Consolidação da legislação 
competente à política municipal do meio 

ambiente. 

Art. 2°, IV; Art. 10 – 
Penalidades; Art. 33; Art. 

86 – Vedações. 

Constituição Estadual do 
Rio Grande do Sul 

Estadual – Ratificam as razões da 
Constituição Federal de 1988. 

Art. 250 e 251. 

Lei n° 11.428/2006 – Lei 
da Mata Atlântica 

Federal – Dispõe acerca da proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica. 

Art. 2°; Art. 7°; Art. 11, 12 
e 15; Art. 42. 

Lei n° 12.305/2010 – 
Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos 

Federal – Contempla as diretrizes relativas à 
gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos. 
Art. 6°, II; Art. 9°. 

Lei n° 8.0788/1990 – 
Código de Defesa do 

Consumidor 

Federal – Disposições acerca da defesa do 
consumidor sobre o fornecimento de 

produtos e serviços. 

Art. 81 – Interesses 
difusos e coletivos. 
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Norma Competência Dispositivos 

Resolução CONAMA n° 
470/2015 

Federal – Critérios e Diretrizes para o 
licenciamento ambiental dos aeroportos 

regionais. 

Art. 6°, I e II; Arts. 10 e 
11; Arts. 13 a 15. 

Lei Complementar n° 
375/2010 – Código de 

Obras do Município 

Municipal – Disserta acerca das regras 
gerais e específicas a serem obedecidas no 
projeto, construção, uso e manutenção de 

edificações, visando garantir os níveis 
mínimos de qualidade nas mesmas. 

Art. 5° - Aprovação; Art. 
13 – Licenciamento; Art. 
29 – Ventilação; Art. 100; 
Art. 122 – Multas; Art.131 

– Embargos. 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Buscando complementar a pesquisa, sem esgotar a abordagem, serão 

apresentadas a seguir normas relevantes que tratam de questões ambientais. 

 

• Legislação Federal 

Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 e suas alterações (Lei n° 7;804 

de 18 de julho de 1989, e Lei n° 8.028 de 12 de abril de 1990), dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, sendo 

um marco regulador para a gestão do meio ambiente, pois veio antes mesmo da 

Constituição Federal de 1988. 

Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, disciplinou o § 3º do art. 225 da 

Constituição Federal, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Lei n° 9782, de 26 de janeiro de 1999, define o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e dá outras 

providências. Conforme o artigo 2º, inciso IV, compete à União no âmbito do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, e supletivamente pelos Estados, pelo Distrito Federal e 

pelos Municípios, exercer a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Ainda, 

segundo o artigo 6º, a ANVISA terá por finalidade institucional, dentre outros, o controle 

de portos, aeroportos e de fronteiras.  

Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

Lei Complementar n° 140, de 8 de dezembro de 2011, fixa normas para a 

cooperação entre União, Estados e Distrito Federal nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativa à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer de 

suas formas e à preservação das florestas.  
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Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012 que dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa; altera as Leis n°s 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 

1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis n°s 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória n° 2.166-67, 

de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Resolução CONAMA n° 1, de 23 de janeiro de 1986, que estabelece critérios 

básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).  

Resolução CONAMA n° 18, de 6 de maio de 1986 e suas alterações que dispões 

sobre a criação do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. 

Resolução CONAMA n° 9, de 3 de dezembro de 1987, que dispõe sobre a 

realização de Audiências Públicas no processo de licenciamento ambiental.  

Resolução CONAMA n° 1, de 8 de março do 1990, que dispõe sobre critérios de 

emissão de ruídos de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas.  

Resolução CONAMA n° 6, de 19 de setembro de 1991, desobrigou a incineração 

ou qualquer outro tratamento de queima dos resíduos sólidos provenientes dos 

estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, ressalvados os casos previstos em lei 

e acordos internacionais, bem como definiu normas mínimas para tratamento dos 

resíduos sólidos oriundos daqueles estabelecimentos. 

Resolução CONAMA n° 371, de 6 de abril de 2006, dispõe sobre a compensação 

de danos ambientais causados por empreendimentos de relevante impacto ambiental.   

Resolução CONAMA n° 303, de 20 de março de 2002 e suas alterações, que 

dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005 e suas alterações, que 

dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes e dá outras providências. Resolução CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011, 

dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera 

a Resolução n° 357 de março de 2005.  

A Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 2, de 8 de janeiro de 2003, aprova 

o Regulamento Técnico para fiscalização e controle sanitário em aeroportos e 

aeronaves, disponível em seu anexo. 

Resolução RDC nº 56, de 6 de julho de 2008, da ANVISA - Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias 
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no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de 

Fronteiras e Recintos Alfandegados. 

Instrução Normativa IPHAN n° 01, de 25 de março de 2015, a qual estabelece 

procedimentos administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe. 

 

• Legislação Estadual  

Decreto Estadual n° 23.082, de 26 de abril de 1974, institui a política Estadual 

de Proteção do Meio Ambiente, organiza sob forma de sistema as atividades de Proteção 

do Meio Ambiente. 

Decreto Estadual nº 34.256, de 02 de abril de 1992, cria o Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 34.573, de 16 de dezembro de 1992, aprova o Regulamento 

dos Parques do Estado do Rio Grande do Sul. 

Decreto Estadual nº 38.355, de 1° de abril de 1998, estabelece as normas 

básicas para o manejo dos recursos florestais nativos do Estado do Rio Grande do Sul 

de acordo com a legislação vigente. 

Decreto Estadual nº 43.324, de 31 de agosto de 2004, regulamenta o Sistema 

de Controle de Produtos Florestais Nativos no território do Rio Grande do Sul. 

Decreto n° 51.797, de 8 de setembro de 2014, declara as espécies da fauna 

silvestre ameaçadas de Extinção no Estado do Rio Grande do Sul. 

Decreto n° 52.109, de 1° de dezembro de 2014, declara as espécies da flora 

nativa ameaçadas de extinção no Estado do Rio Grande do Sul. 

Lei n° 7.990, de 19 de abril de 1985, estabelece a obrigatoriedade do 

desenvolvimento de pesquisa de caráter científico, para fins de avaliação de Impacto 

Ambiental e inventário de flora e fauna como condição prévia para instalação de 

complexos industriais de grande porte, barragens, estradas ou outras intervenções que 

impliquem em consideráveis alterações do meio ambiente. 

Resolução CONSEMA nº 006, de 18 de outubro de 1999, disciplina a aplicação 

do Decreto Federal n° 3.179/1999, que regulamentou a Lei n° 9.605/1998, no que tange 

as infrações, penalidades procedimento administrativo e dá outras providências. 

Resolução do CONSEMA nº 001, de 11 de fevereiro de 2000, fixa critérios de 

compensação de danos ambientais causados por grandes empreendimentos. 
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Resolução do CONSEMA nº 102, de 24 de maio de 2005, dispõe sobre os 

critérios para o exercício da competência do Licenciamento Ambiental Municipal, no 

âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. 

Resolução CONSEMA nº 355, de 13 de julho de 2017, dispõe sobre os critérios 

e padrões de emissão de efluentes líquidos para as fontes geradoras que lancem seus 

efluentes em águas superficiais no Estado do Rio Grande do Sul. 

Resolução CONSEMA n° 372 (alterada pelas Resoluções 375/2018, 377/2018, 

379/2018 e 381/2018, 383/2018, 389/2018 395/2019 e 403/2019), de 01 de março de 

2018, dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio 

Grande do Sul, destacando os de impacto de âmbito local para o exercício da 

competência municipal no licenciamento ambiental. 

Resolução CONSEMA n° 380, de 13 de setembro de 2018, dispõe sobre os 

critérios para identificação e enquadramento de banhados em imóveis urbanos. 

Portaria FEPAM nº 52, de 17 de julho de 2020, disciplina os procedimentos para 

consultas, manifestações escritas e orais ao EIA/RIMA, ao PACUERA e a outros Estudos 

Ambientais relacionados, bem como os procedimentos de realização das Audiências 

Públicas e Reuniões Técnicas Informativas. 

Portaria FEPAM nº 083, de 28 de setembro de 2006, disciplina a especificação 

das sanções aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e seu 

procedimento administrativo no âmbito da FEPAM. 

 

• Legislação Municipal 

Lei Complementar n° 589, de 19 de novembro de 2019, que institui o Plano 

Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) do Município de Caxias do Sul e dá outras 

providências; Capítulo II - Do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, Seção II - Do 

Zoneamento.  

Lei Complementar n° 246, de 6 de dezembro de 2005, a qual estabelece 

conceitos e funções da Zona das Águas (ZA) para as bacias de captação e acumulação 

de água para o abastecimento do município de Caxias do Sul, e disciplina o uso e 

parcelamento do solo para estes espaços e dá outras providências, citada e descrita no 

item de legislação. 
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Decreto Municipal n° 12.329, de 5 agosto de 2005, disciplina a movimentação 

de terra no Município de Caxias do Sul e dá outras providências, tendo em vista a 

obtenção do licenciamento ambiental para movimentação de terra (execução de aterro, 

desaterro e bota-fora). 

Lei n° 6.359, de 4 de abril de 2005, que institui o Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para o Município de Caxias do Sul, em 

conformidade com as Resoluções CONAMA n°s 307, de 5 de julho de 2002, e 348, 16 

de agosto de 2004, e as Normas Brasileiras correlatas, estabelecidas pela ABNT, na 

forma que especifica, e dá outras providências. 

Lei Complementar n° 233, de 24 de dezembro de 2004, institui a Política 

Municipal de Meio Ambiente e dá outras providências. O Art. 1°, A Política do Meio 

Ambiente objetiva a responsabilidade comum do Poder Público Municipal e do cidadão 

em proteger o ambiente, assegurar o direito da sociedade a uma vida saudável e garantir 

que a exploração dos recursos ambientais não comprometa as necessidades das 

presentes e futuras gerações”. 

Decreto Municipal n° 19.692, de 28 de junho de 2018, declara de Utilidade 

Pública, para fins de desapropriação, as terras que menciona os imóveis destinados à 

implantação da área patrimonial do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila 

Oliva). 

 

6.2. Inserção regional 

Antes vistos apenas como um ponto de conexão entre diferentes modos de 

transporte, os aeroportos passam a assumir um papel mais sofisticado em tempos de 

globalização e informatização. 

Na análise das relações gerais entre aeroportos e o desenvolvimento de regiões 

e cidades, considera-se, inicialmente, que as intenções originais com sua implantação 

seriam determinantes no projeto do aeroporto (BAYER, 2009), traduzindo um lugar para 

esse novo aeroporto no sistema aeroportuário e territorial que o integra e certa demanda 

de transporte aéreo, ligada a uma necessidade produtiva e/ou social. Nessa premissa e 

no plano da organização do espaço regional ou local estão implícitas as relações físicas 

entre os aeroportos, os sistemas de integração territorial e o sistema de cidades e 

localizações geográficas que lhes condizem. Mas ficam igualmente subentendidas as 

condições e os dinamismos que engendram os fluxos aéreos e suas destinações. 
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O primeiro ponto que merece destaque é aquele que diz respeito à função social 

da propriedade. O empreendedor propõe à aprovação um projeto de melhoria da 

infraestrutura regional, que deverá possibilitar a ampliação no nível de exploração 

econômica das propriedades que estão inseridas nas áreas de influência direta e indireta 

do mesmo, adequando as mesmas à função social, possibilitando a elevação do nível 

de renda e emprego da população local, com a exploração econômica e racional das 

áreas adjacentes. 

A defesa do meio ambiente será demonstrada ao longo do presente Estudo de 

Impacto Ambiental, na medida que no processo de avaliação ambiental, analise 

adequadamente os efeitos negativos, e proponha medidas e programas que permitam 

reduzir ou compensar os efeitos danosos e maximizar os efeitos positivos, contribuindo 

para melhorar a qualidade ambiental futura a ser gerada com a implantação do 

aeroporto. 

 

a. Identificação dos programas/projetos públicos ou da iniciativa privada 

que possam influenciar, positiva ou negativamente, avaliando a 

compatibilidade com o empreendimento proposto 

Considerando a área de influência do empreendimento em questão (raio de 20 

km), por meio de pesquisas foi possível identificar na Lei Complementar nº 246, de 06 

de dezembro de 2005 (CAXIAS DO SUL, 2005), que as bacias dos Arroios Marrecas, 

Piaí, Mulada e Sepultura foram registradas como Bacias Hidrográficas de Captação e 

Acumulação, para fins de abastecimento público. Desta forma a represa denominada 

Marrecas foi construída no ano de 2012, tendo como premissas do licenciamento 

ambiental o Estudo de Impactos Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), sendo propostas diversos programas ambientais para conservação e 

preservação das áreas entorno. Sendo assim a obra concluída e seus programas 

executados e monitorados a Represa do Marrecas não irá influenciar nos impactos 

causados nas obras do Aeroporto, uma vez que as atividades são distintas, mas 

permanecendo algumas características nos impactos ambientais.  

É notável o interesse do município em novos sistema de abastecimento público 

de água, desta forma conforme citado na Lei Complementar n° 246/2005, do Arroio Piaí 

está localizado na área de influência do empreendimento, até o presente momento não 

foi encontrado estudos ambientais para área e construção de um novo barramento, 
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sendo assim, a  utilização da bacia de captação será executado conforme necessidade 

de abastecimento do município.  

O Aterro Municipal Rincão das Flores localizado no Distrito de Vila Seca, cerca 

de 13,8 km da ADA, possui Licença de Operação nº 05808/2018 emitida pela FEPAM, 

sendo licenciado através do EIA-RIMA elaborado no ano de 2003. Este empreendimento 

possui alta concentração de aves, apresentando perigo aviário, uma vez que o 

empreendimento se encontra na ASA do novo aeroporto.   

Em 2007 foi realizado um estudo das áreas prioritárias para a conservação no 

município de Caxias do Sul, o qual compôs o Plano Ambiental Municipal. Este trabalho 

indicou trechos tendo em vista a dinâmica de crescimento da cidade e as características 

naturais e peculiares de determinadas áreas e setores, totalizando 29.941 hectares de 

áreas prioritárias e possíveis para a criação de UC. As áreas distribuem-se em um 

grande corredor ambiental que corta o município de norte a sul, abrangendo os limites 

dos Rios das Antas, Caí e Piaí, conforme Plano Diretor de Caxias do Sul. 

 

b. Informar as atividades ou empreendimentos da área de influência que 

venham potencializar os impactos ambientais gerados 

Dentre os potencias encontrados na área de influência, merecem destaque: 

• Aterro Sanitário Rincão das Flores - situado no distrito de Vila Seca a 13,80 

Km da ADA;  

• Represa de Captação D’água Faxinal - situada no bairro de Ana Rech a 18,0 

Km da ADA;  

• Represa de Captação D’água Marrecas - situada no distrito de Vila Seca a 

16,69 Km da ADA;  

• Softpeles Curtume e Manufatura de Peles – situado no distrito de Vila Seca 

a 14,7 Km da ADA; 

• Frigorífico Caxiense - situado no bairro de Ana Rech a 18,96 Km da ADA;  

• Frigorífico JBS - situado no bairro de Ana Rech a 19,4 km da ADA; 

• Futura represa do Arroio Piaí (caso necessário – não possui previsão ainda), 

localizado no Distrito de Santa Lucia do Piaí (abastecimento público). 
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c. Identificar a Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal com 

interface com o empreendimento, verificando sucintamente a 

compatibilidade do projeto com os requisitos legais existentes 

A seguir são listados sucintamente os principais requisitos legais no âmbito 

Federal, Estadual e Municipal. 

 

FEDERAL 

• Política Nacional do Meio Ambiente: Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto 

de 1981 e suas alterações (Lei n° 7.804/1989 e Lei n° 8.028/1990), dispõe 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, sendo um marco regulador para a gestão do meio 

ambiente, pois veio antes mesmo da Constituição Federal de 1988. 

• Resíduos Sólidos: através da Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Decreto n° 7.404/2010, 

regulamenta a Lei n° 12.305/2010, cria o Comitê Interministerial da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa. O Art. 21, da Lei n° 12.305/2010, estabelece 

o conteúdo mínimo para elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos.  

• Proteção Ambiental: Lei Complementar n° 140, de 8 de dezembro de 2011, 

fixa normas para a cooperação entre União, Estados e Distrito Federal nas 

ações administrativas decorrentes do exercício da competência comum 

relativa à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio 

ambiente, ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à 

preservação das florestas.  

• Flora: Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa; altera as Leis n°s 6.938/1981, 9.393/1996, e 11.428/2006; 

revoga as Leis n°s 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril 

de 1989, e a Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá 

outras providências. 

• Fauna: Lei nº 12.725, de 16 de outubro de 2012, estabelece o controle da 

fauna nas imediações de aeródromos. O Art. 1° estabelece regras que visam 

à diminuição do risco de acidentes e incidentes aeronáuticos decorrentes da 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

291 

colisão de aeronaves com espécimes da fauna nas imediações de 

aeródromos. 

• Ruídos: Resolução CONAMA n° 1, de 8 de março do 1990, dispõe sobre 

critérios de emissão de ruídos de quaisquer atividades industriais, 

comerciais, sociais ou recreativas, inclusive para atividades aeroportuárias.  

• Compensação Ambiental: Resolução CONAMA n° 371, de 6 de abril de 

2006, dispõe sobre a compensação de danos ambientais causados por 

empreendimentos de relevante impacto ambiental. Portanto, estabelece 

diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, 

aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação 

ambiental, conforme a Lei n° 9.985/2000, que institui o SNUC. 

• Padrões de Lançamento de Efluentes: Resolução CONAMA n° 357, de 17 

de março de 2005 e suas alterações, que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 

como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes e dá 

outras providências. Resolução CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011, 

dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, 

complementa e altera a Resolução n° 357 de março de 2005.  

• Fiscalização e Controle Sanitário: RDC n° 2, de 8 de janeiro de 2003, da 

ANVISA, aprova o Regulamento Técnico para fiscalização e controle 

sanitário em aeroportos e aeronaves, disponível em seu anexo. De acordo 

com o artigo 75, inciso V, caberá à administração aeroportuária a 

responsabilidade de estabelecer, implantar, manter e monitorar o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), dos resíduos gerados nas 

aeronaves e na área aeroportuária, em conformidade com o disposto nas 

legislações pertinentes. 

• Boas Práticas Sanitárias: RDC nº 56, de 6 de julho de 2008, da ANVISA, 

dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, 

Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados. 

• Patrimônio Arqueológico: Instrução Normativa IPHAN n° 01, de 25 de 

março de 2015, estabelece procedimentos administrativos a serem 

observados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional nos 
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processos de licenciamento ambiental dos quais participe. Tem por propósito 

prevenir, localizar, caracterizar e mitigar o patrimônio arqueológico e cumprir 

o disposto na legislação de proteção ao patrimônio, permitindo que ações 

para identificação e proteção desse patrimônio venham a ser adotadas antes 

que sofram os impactos porventura existentes decorrentes da implantação 

do empreendimento. 

 

ESTADUAL  

• Política Estadual de Proteção do Meio Ambiente: através do Decreto n° 

23.082, de 26 de abril de 1974, que institui a Política Estadual de Proteção 

Ambiental, organiza sob forma de sistema as atividades de Proteção do Meio 

Ambiente. Formulada em harmonia com a política nacional pertinente, 

compreende o conjunto de diretrizes administrativas e técnicas destinadas a 

fixar a ação governamental no campo da conservação do meio ambiente e 

da utilização racional dos recursos naturais. 

• Fauna Silvestre Ameaçada de Extinção: através do Decreto n° 51.797, de 

8 de setembro de 2014, declara as espécies da fauna silvestre ameaçadas 

de Extinção no Estado do Rio Grande do Sul. 

• Compensação Ambiental: através da Resolução do CONSEMA nº 001, de 

11 de fevereiro de 2000, fixa critérios de compensação de danos ambientais 

causados por grandes empreendimentos. Estabelece ainda que o montante 

dos recursos da medida compensatória deverá ser definido pelo Órgão de 

Licenciamento Ambiental, por ocasião da emissão da Licença Prévia (LP), 

com base nos danos ambientais causados aos ecossistemas, não podendo 

ser inferior a 0,5% do custo total para implantação do empreendimento. 

• Audiência Pública: Portaria FEPAM nº 52, de 17 de julho de 2020, disciplina 

os procedimentos para consultas, manifestações escritas e orais ao 

EIA/RIMA, ao PACUERA e a outros Estudos Ambientais relacionados, bem 

como os procedimentos de realização das Audiências Públicas e Reuniões 

Técnicas Informativas. A realização constitui-se num processo educativo, 

uma vez que são fornecidas as informações ao público, promovendo a 

divulgação e a discussão do projeto e dos seus impactos. O público repassa 

informações à administração pública que servirão de subsídio à análise e 
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parecer final sobre o empreendimento proposto, para efeito do licenciamento 

ambiental. 

 

MUNICIPAL  

• Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) do Município de 

Caxias do Sul: através da Lei Complementar n° 589, de 19 de novembro de 

2019, que institui o Plano Diretor do Município de Caxias do Sul, e dá outras 

providências; Capítulo II - Do Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, Seção 

II - Do Zoneamento, Art. 56. As Zonas de Uso Especial (ZUE) compreendem 

as áreas reservadas a empreendimentos habitacionais e destinadas ao 

comércio, serviços e equipamentos de uso público, e serão objeto de plano 

de ocupação específico, compreendendo a Zona Especial do Novo 

Aeroporto (ZENA): que objetiva o regramento e ordenamento da ocupação 

e uso do solo daquele espaço e seu entorno mediante o atendimento às 

normas específicas de proteção daquele equipamento. 

• Zona das Águas: através da Lei Complementar nº 246, de 06 de dezembro 

de 2005, a qual estabelece conceitos e funções da Zona das Águas (ZA) 

para as bacias de captação e acumulação de águas para abastecimento do 

município de Caxias do Sul, e disciplina o uso e parcelamento do solo para 

estes espações e dá outras providencias, citadas e descritas no item de 

legislação. 

• Política Municipal de Meio Ambiente: através da Lei Complementar n° 

233, de 24 de dezembro de 2004, institui a Política Municipal de Meio 

Ambiente e dá outras providências. O Art. 1°, A Política do Meio Ambiente 

objetiva a responsabilidade comum do Poder Público Municipal e do cidadão 

em proteger o ambiente, assegurar o direito da sociedade a uma vida 

saudável e garantir que a exploração dos recursos ambientais não 

comprometa as necessidades das presentes e futuras gerações”. 

• Desapropriação: através do Decreto Municipal n° 19.692, de 28 de junho 

de 2018, declara de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, as terras 

que menciona os imóveis destinados à implantação da área patrimonial do 

Novo Aeroporto da Serra Gaúcha, no Distrito de Vila Oliva, deste município. 
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6.2.1. A importância e benefícios dos aeroportos às populações 

Com o passar das décadas, os aeroportos expandiram a sua competência no 

que toca ao ato de transportar pessoas e cargas de um ponto a outro, deixando de ser 

uma mera forma de conexão. Hoje, nos grandes centros desenvolvidos, como a Europa 

e a Ásia, os sítios aeroportuários lançaram mão de ferramentas com vistas à geração de 

empregos, produtividade, melhoria de infraestrutura e, não obstante, a valorização sob 

o viés urbanístico dos locais onde estão instalados. 

Representam, neste diapasão, as ligações com os demais lugares do globo e 

ditam o ritmo com que estes atos deverão ocorrer, bem como por quanto tempo 

perdurarão. Desta sorte, torna-se imperiosa a participação do Poder Público no que 

tange à inclusão destes empreendimentos ao desenvolvimento local, concedendo 

suporte e condições factíveis de modernização, gerando benesses a toda uma 

coletividade. 

É consabido, neste sentido, que as formações dos grandes núcleos 

desenvolvidos possuem íntima ligação com os meios de transporte oferecidos, pois as 

suas infraestruturas concedem as diretrizes para intensificar as relações entre Estados 

e a própria eficiência econômica. Por isso mesmo, o transporte aéreo é o protagonista 

nesta seara por excelência, haja vista permitir, de forma segura, confortável e célere, a 

ligação entre cidades, estados e países, em tempos onde a conectividade é 

indispensável.  

Facilita, nestes termos, a demanda por mão-de-obra e tecnologias não 

existentes no local de origem, sendo possível perceber, como contrapartida à sociedade, 

a prestação de serviços qualificados e a geração de empregos em diversos âmbitos.2 

No entanto, é cediço que os aeroportos devem estar em consonância com as 

normas ambientais e urbanísticas, consubstanciadas na tabela acima e devidamente 

ventiladas a seguir, de forma a amenizar os inevitáveis impactos. Frente a isso, com 

pioneirismo, a Resolução n° 001/1986 do CONAMA determinou obrigatoriedade do 

 
2 Em um aeroporto convencional, no mínimo, constatar-se-á além da prestação de serviços de 

aviação, o ramo alimentício; do comércio; publicidade; as parcerias com estacionamentos terceirizados; a 

prestação de serviços básicos como limpeza, jardinagem, etc. Ou seja, a construção de um aeroporto traz 

uma série de benefícios que ultrapassam a mera logística do transporte aéreo. 
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Estudo e Relatório de Impacto Ambiental prévio – EIA/RIMA,3 a qualquer atividade ou 

empreendimento potencialmente poluidor, como a modificação, ampliação ou mesmo 

construção de aeroportos. 

Nestes estudos, além de trazer à baila os aspectos positivos da construção e 

instalação de um novo aeroporto em uma determinada cidade, não se pôde deixar passar 

em brancas nuvens os contrapontos inevitáveis, que, de igual forma, também gerarão 

impactos em toda a coletividade. Assim, os impactos negativos notáveis, em apertada 

síntese, são a emissão de poluentes pelas aeronaves;4 a supressão de fauna; uso e 

poluição da água e o próprio ruído que a atividade proporciona. 

Fatos estes, levam à construção do empreendimento em local isolado do centro 

urbano, com a utilização de materiais na pista que evitem a emissão de ruídos 

consideráveis, de modo a garantir o direito à moradia digna e, mesmo, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, preceitos constitucionais de inestimável magnitude.5 

Ademais, a utilização de equipamentos e aeronaves modernas, estabelecendo 

procedimentos para que possam decolar e atingir a maior altura possível, evitando 

sobrevoar nas áreas externas ao aeroporto, são medidas adequadas a fim de mitigar a 

poluição sonora.6  

Outro ponto a se considerar é a produção de resíduos dos próprios voos, os 

quais deverão passar por um processo de incineração pelo operador aeroportuário, com 

incentivos, outrossim, à reciclagem. É possível se aferir, contudo, em que pese às 

considerações negativas supra expostas, com a adoção de um adequado Estudo e 

Relatório de Impacto Ambiental, são latentes os sobressalentes beneplácitos do sítio 

aeroportuário, ocupando áreas anteriormente inutilizáveis e, concomitantemente, 

cumprindo a função social da propriedade, esculpida em diversos dispositivos da 

 
3 Esse estudo gozará de importância ímpar, haja vista destinar a análise e obtenção precisa do 

nível de impacto que o aeroporto ocasionará ao meio ambiente, bem como a necessidade do 

empreendimento para a expansão de atividades aeroportuárias. 

4 Produção de gás carbônico, óxido de nitrogênio, partículas de óxido de enxofre e monóxido de 

carbono são alguns exemplos. O gás carbônico, por sua vez, é uma problemática que não se pode ignorar, 

pois é a causa intimamente ligada ao efeito estufa. 

5 Cada vez mais são desenvolvidas tecnologias a fim de minimizar ou mesmo evitar a incidência 

destes negativos impactos. Um pertinente exemplo são as próprias aeronaves, que hoje produzem ruídos 

na casa dos 20 dB, metade do que se experimentava antigamente. 

6 Outras medidas de importante cunho são estão contempladas na utilização alternada das pistas 

para pousos e decolagens e na utilização de barreiras naturais para a propagação do som. 
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Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,7 a qual detém status de garantia 

fundamental. 

Destaca-se que a função social da propriedade não tem outro fim senão o de dar 

sentido mais amplo ao conceito econômico de propriedade, encarando-a como uma 

riqueza que se destina à produção de bens que satisfaçam as necessidades sociais. É, 

em verdade, uma imposição das condições sociais dos tempos atuais em relação à 

propriedade privada. 

Portanto, é incontroversa a importância que gozam os aeroportos, promovendo 

não somente o serviço de deslocamento, mas sendo uma das referências para a cidade, 

contemplando melhorias nos seus equipamentos, prestação de serviços, infraestrutura, 

desenvolvimento do turismo e na própria alteração estética do ambiente, como sendo 

parte de seus impactos. Os demais impactos são de fácil percepção e compreensão, se 

asseverando a renda, empregos, investimento de capital e receitas de taxas geradas 

pela significativa atividade econômica do aeroporto. 

In casu, o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, objeto do presente estudo e que 

será construído nesta cidade de Caxias do Sul/RS, está totalmente em consonância com 

as disposições legais, sociais e urbanísticas antes vislumbradas e abaixo ventiladas. 

 

6.2.2. Das legislações aplicáveis à espécie 

Como se pôde perceber ao deslinde do presente estudo, diversas são as 

legislações aplicáveis à construção de um aeroporto, nas searas Federal, Estadual e 

Municipal. Parte-se, antes de mais nada, dos princípios constitucionais que regem todos 

os atos, direitos e deveres dos cidadãos brasileiros, garantindo um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado às presentes e futuras gerações – art. 225, caput, CRFB/88 

 
7 Art. 5°, XXIII da CRFB/88: A propriedade atenderá a sua função social; art. 170 da CRFB/88: A ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] III - função 

social da propriedade; e art. 186 da CF: A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I 

- aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 

preservação do meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV 

- exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. 
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– por isso mesmo, faz-se imperioso o EIA/RIMA, conforme determinação do § 1°, IV. 

Com igual importância, tem-se a Resolução CONAMA n° 001 (BRASIL, 1986). 

Prosseguindo, importante observar a Resolução n° 470 (BRASIL, 2015), também 

do CONAMA, a qual estabelece as diretrizes e critérios aplicáveis aos licenciamentos 

ambientais dos aeroportos regionais, no caso em tela, com especial atenção ao Capítulo 

IV, que regulará os procedimentos aos novos sítios aeroportuários. Com escopo 

semelhante, a Lei Complementar n° 140 (BRASIL, 2011) dispõe da cooperação dos 

Entes no que pertine à preservação do meio ambiente (art. 8°, XIII, XIV), destacando, 

outrossim, o poder de fiscalização às atividades potencialmente poluidoras (art. 8°, XIV; 

art. 9°, XIII) e à supressão de vegetação em imóveis rurais (art. 8°, XVI, “b”), tudo de 

acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente - Lei n° 6.938 (BRASIL, 1981). 

Por fim, nesta mesma linha de raciocínio, o Código Florestal – Lei n° 12.651 

(BRASIL, 2012), estabelece as Áreas de Preservação Permanente e os Embargos ao 

Desmatamento, com base nos artigos elencados no item “5.1 - Legislação Vigente”. Com 

efeito, o empreendimento em análise não se enquadra em tais assertivas, estando, 

portanto, apto ao seu prosseguimento. 

 

6.2.3. Considerações gerais 

Dessa forma, o que deve estar em jogo na implantação e/ou funcionamento 

desse aeroporto, é a possibilidade de atração de novos investimentos que alimentem a 

lucratividade capitalista e o poder de competitividade de certos agentes, em vista da 

inserção de sua região ou cidade em circuitos econômicos globais ou nacionais, incluindo 

aqueles que produzem e vendem a imagem dos lugares para os grandes eventos na 

região. 

De acordo com a exposição sócio jurídica do presente estudo, com a sua devida 

apreciação, se constata a inequívoca importância dos aeroportos em países de grande 

área territorial, como o Brasil, sendo o transporte de maior eficácia a fim de ligar todos 

os pontos extremos aqui existentes. No caso de Caxias do Sul/RS, a construção de um 

aeroporto moderno, em local adequado – haja vista que o único campo de aviação aqui 

presente está situado no âmbito urbano, cercado por construções, bairros e residências 

– liga-se intimamente com o desenvolvimento do município. 

O empreendimento em análise alberga questões de cunho social e 

constitucional, bem como acerca do oferecimento de maiores serviços a uma população 

que cresce em níveis catastróficos a cada momento, justamente por ser um polo 
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migratório de referência, abraçando diversas culturas e etnias. A demanda por um 

aeroporto adequado, a título de transporte de cargas e voos comerciais, é uma realidade 

impassível de se fechar os olhos, devendo ser atendida por uma infraestrutura adequada, 

moderna e eficiente, que forneça apoio aos funcionários e passageiros. 

Noutro norte, ainda que o transporte rodoviário seja a realidade majoritária, é 

inquestionável a sua ineficiência e alto custo comparado às aeronaves, debate este já 

pacificado em países em desenvolvimento, onde é possível mensurar a ausência de 

conforto e até mesmo uma arquitetura local influente aos consumidores destes serviços. 

Consigna-se, ademais, que a matéria não se finda na ligação entre locais, mas deve-se 

atentar também à importância para a balança comercial e lucro das empresas mediante 

a logística que os aeroportos oferecem, inclusive, com a arrecadação de tributos. 

É importante considerar que nos casos de sucesso, visando mitigar os impactos 

ambientais que os aeroportos ocasionam, estão sendo adotadas medidas e políticas de 

tratamento de resíduos, ruídos, poluição e o próprio licenciamento ambiental, 

contribuindo, incontestavelmente, para a sustentabilidade. 

Dessarte, havendo o devido atendimento aos preceitos e normas que regulam a 

construção dos aeroportos, o empreendimento analisado resta apto à sua construção, 

com as devidas benesses que serão experimentadas pela população de Caxias do 

Sul/RS e região. 

O aeroporto pode servir ao município e região impulsionando o desenvolvimento 

por meio de atração, retenção ou expansão de atividades econômicas diversificadas, 

com impactos econômicos diretos na renda dos que trabalham no aeroporto, indiretos 

para empresas que o suprem de serviços e produtos e o efeito multiplicador gerado por 

essas rendas ou catalisados pela expansão das atividades econômicas devido às 

melhorias, por exemplo, na acessibilidade ao aeroporto. 

Com base na legislação analisada, nas três esferas, conclui-se que a atividade 

em questão (Aeroporto/ Heliporto – CODRAM 4730,30) possui viabilidade legal, se 

observados os ditames legais acima referidos. 

Nessa questão relativa ao futuro Aeroporto, os interesses de distintas instâncias 

do poder público e da sociedade convergem ou divergem, novas situações de 

cooperação ou conflito podem, igualmente, ser criadas. Em ambos os casos, contudo, a 

questão de um diálogo constante entre agentes interessados e da autonomia e 

competência de funções relativas a cada instância (ou agente) tornam-se cruciais ao 
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processo de formulação e implantação de diretrizes e intervenções no que importa ao 

sistema aeroportuário em geral e ao desenvolvimento urbano e regional esperado.
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7. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

Conceitualmente, as Áreas de Influência abrangem todo o espaço suscetível às 

ações diretas e indiretas do empreendimento, tanto na fase de implantação como na de 

operação, sendo que em alguns aspectos da dinâmica socioeconômica estabelecem 

relações de difícil mensuração e delimitação espacial. A área de influência é aquela que 

de alguma forma sofrerá influência decorrente da implantação do empreendimento, seja 

nos aspectos físico, biótico (fauna e flora) ou socioeconômico/ socioambiental. 

Os impactos ambientais que podem ocorrer nesse empreendimento relacionam-

se ao processo de implantação do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila 

Oliva), estando relacionado principalmente com possíveis alterações na dinâmica 

hídrica, movimentação de solo, supressão da vegetação, uso e ocupação do solo e 

alterações na passagem de fauna no entorno da área, populações fragmentadas, e 

indicadores mais relevantes para a conservação da biodiversidade encontrada na região, 

podendo ser minimizados ou até mesmo eliminados mediante um adequado 

monitoramento ambiental (implantação/ implementação do Plano Básico Ambiental - 

PBA). 

Os limites de todas essas áreas foram determinados a partir de critérios 

objetivos, relacionando os efeitos das ações impactantes sobre os ecossistemas 

regionais, tendo em vista sua preservação e aos parâmetros definidos pelo órgão 

ambiental no Termo de Referência. Para a delimitação, foram consideradas as áreas que 

poderão sofrer influência do empreendimento em diferentes graus, levando em 

consideração variáveis do meio físico, biótico e socioeconômico. Sendo assim a seguinte 

divisão em três grupos: Área de Influência Indireta - AII (VOLUME III - Cartografia - 

PRANCHA 05), Área de Influência Direta - AID (VOLUME III - Cartografia - PRANCHA 

04) e Área Diretamente Afetada - ADA (VOLUME III - Cartografia - PRANCHA 03). 

 

7.1. Área Diretamente Afetada (ADA)  

A Área Diretamente Afetada (ADA) é definida como aquela que receberá 

implantação do novo aeroporto (todo o perímetro objeto de intervenções/obras de 

construção, incluindo estruturas de apoio, vias de acesso privativo, bem como todas as 

demais operações associadas à operação aeroportuária, etc.), sua delimitação 

compreende toda a área que sofrerá diretamente intervenções de implantação e 

operação do empreendimento.  
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O total de terras necessárias para a implantação da área patrimonial do novo 

Aeroporto, em Caxias do Sul/RS, correspondendo a aproximadamente 445,53 hectares. 

 

Figura 137 - Área de diretamente afetada (ADA). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

7.2. Área de Influência Direta (AID)  

As Áreas de Influência Direta (AID) para o empreendimento abrangem as áreas 

cuja incidência dos impactos da implantação e operação do empreendimento ocorrem 

de forma direta sobre os recursos ambientais, modificando a sua qualidade ou 

diminuindo seu potencial de conservação ou aproveitamento. Cada um dos grupos 

temáticos de estudo possui uma área específica de influência direta, delimitada a partir 
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de aspectos ambientais relevantes e específicos, rede de relações sociais, econômicas 

e culturais, a serem afetadas durante todas as fases do empreendimento.  

Nessa área foram consideradas as áreas destinadas aos canteiros de obras; as 

áreas de empréstimo e bota-fora; as áreas onde serão abertos novos acessos; as áreas 

que serão diretamente afetadas pelas desapropriações; as áreas que sofrerão perda 

direta de recursos naturais tais como vegetação, solo, recursos hídricos, etc. 

 

7.2.1. Definição da AID sobre o Meio Físico e Socioeconômico/Antrópico 

Para delimitação da AID do meio físico e socioeconômico/antrópico foi definido 

como um offset de 5 km da ADA, correspondendo a 149.838.694,58 metros quadrados 

ou 14.983,86 hectares. Sua delimitação atende o TR N° 18/2018 e foram considerados: 

o entorno do aeroporto regional; as áreas destinadas aos canteiros de obras; as áreas 

onde serão abertos novos acessos; e outras áreas que sofrerão alterações decorrentes 

da ação direta do empreendimento, agrupamentos populacionais, uso e ocupação do 

solo, ruídos e vibrações, microbacias de influência, ventos e etc. 
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Figura 138 - Área de influência direta (AID) – meios físico e socioeconômico/antrópico. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

7.2.2. Definição da AID sobre o Meio Biótico (Fauna e Flora) 

Para delimitação da AID do meio biótico foi definido como um offset de 1 km da 

ADA para a flora, correspondendo a 21.195.328,88 metros quadrados ou 2.119,53 

hectares e um offset de 20 km da ADA para a fauna, correspondendo a 1.525.572.362,50 

metros quadrados ou 152.557,23 hectares. Sua delimitação atende o TR N° 18/2018 e 

foram considerados: fragmentos vegetais e barreiras, uso e ocupação do solo, áreas de 

preservação permanente (APP’s), corredores ecológicos, unidades de conservação, o 

entorno do aeroporto regional e Área de Segurança Aeroportuária (ASA) definida a partir 

do centro geométrico da maior pista do aeródromo, com 20 km (vinte quilômetros) de 
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raio, cujos uso e ocupação estão sujeitos a restrições especiais em função da natureza 

atrativa de fauna. 

 

Figura 139 - Área de influência direta (AID) – meio biótico (flora). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 140 - Área de influência direta (AID) – meio biótico (fauna). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

7.3. Área de Influência Indireta (AlI) 

As Áreas de Influência Indireta (AII) delimitadas para o empreendimento 

abrangem as áreas correspondentes aos impactos indiretos e suas dimensões 

consideram os impactos de maior duração, cumulativos e/ou sinérgicos, em que os 

efeitos poderão ser percebidos a distâncias consideráveis do local do empreendimento. 

Cada um dos grupos temáticos de estudo possui uma área específica de influência 

indireta, delimitada a partir de aspectos ambientais relevantes e específicos da 

implantação e operação do empreendimento. 
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A AII considerada receberá a interferência pela existência e funcionamento do 

futuro Aeroporto sendo que se destacam os mais próximos sendo: Caxias do Sul, 

Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, São Marcos. Além disso, a 

operação futuramente poderá atender demandas de toda a Serra Gaúcha. 

Nessa área foram consideradas o alcance dos impactos associados às 

características do empreendimento; os fragmentos e remanescentes florestais, unidades 

de conservação, áreas prioritárias para conservação, área de vida para espécies 

protegidas, ameaçadas de extinção, raras, endêmicas; as possíveis alterações na 

dinâmica de uso e ocupação do solo, na dinâmica dos núcleos urbanos.  

 

7.3.1. Definição da AII sobre o Meio Físico, Biótico (Fauna) e 

Socioeconômico/Antrópico 

Para delimitação da AII do meio físico, biótico (fauna), socioeconômico/antrópico 

foi definido como um offset de 20 km da ADA, correspondendo a 1.525.572.362,50 

metros quadrados ou 152.557,23 hectares. Sua delimitação atende o TR N° 18/2018 e 

contempla o raio mínimo considerado para a área de segurança aeroportuária (ASA). 

Quanto aos aspectos socioeconômicos e socioambientais, foram utilizadas as 

informações de toda a área urbana de Caxias do Sul no diagnóstico ambiental. Porém, 

para delimitação da AII foi utilizado somente um offset de 20 km da ADA, para seguir a 

mesma metodologia sugerida no termo de referência do órgão ambiental para os demais 

meios. Importante frisar que as informações apresentadas no EIA já contemplam toda a 

área urbana do município de Caxias do Sul. 
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Figura 141 - Área de influência indireta (AII) – meio físico, biótico (fauna) e 
socioeconômico/antrópico. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

7.3.2. Definição da AII sobre o Meio Biótico (Flora) 

Para delimitação da AII do meio biótico (flora) foi definido como um offset de 5 

km da ADA atendendo o TR N° 18/2018, correspondendo a 149.838.694,58 metros 

quadrados ou 14.983,86 hectares. Destaca-se neste cenário os principais intervenientes 

bióticos de relação com o empreendimento, considerando os parâmetros de avaliação e 

onde possui diversas informações segundarias de suporte aos estudos a serem 

realizados. 
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Figura 142 - Área de influência indireta (AII) – meio biótico (flora). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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8. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

O diagnóstico ambiental, subsidia a avaliação dos possíveis impactos ambientais 

a serem gerados com a implantação do empreendimento, e também para gerar 

informações que permitam prognosticar a qualidade ambiental atual e futura, utilizando-

se também da experiência observada em outros locais similares. 

Para facilitar a análise, o ambiente onde o projeto do novo Aeroporto está 

inserido foi subdividido em 03 (três) meios: Físico, Biótico (Fauna e Flora) e 

Antrópico/Socioeconômico. 

Para a realização do diagnóstico ambiental as metodologias adotadas pelas 

áreas técnicas estão expostas a seguir nos itens respectivos. Os dados referentes ao 

Meio Físico, Meio Biótico e Meio Antrópico/Socioeconômico deverão contemplar os 

levantamentos primários e secundários realizados nas áreas de influência. 

De forma a auxiliar os diagnósticos ambientais dos meios estudados, foi 

realizado o voo aerofotogramétrico (aerolevantamento com aeronave não tripulada) e 

apoio terrestre (Figura 143) para a área diretamente afetada (sítio aeroportuário), 

visando a geração de imagens/mapas de alta definição e precisão de uso e cobertura do 

solo demarcando todos os recursos naturais e infraestrutura existentes. 

 

Figura 143 - Realização de aerolevantamento com veículo aéreo não tripulado (VANT / RPAS). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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O equipamento utilizado foi uma Aeronave de Asa Fixa (Figura 144), fabricado 

pela empresa Horus Aeronaves Ltda, modelo MAPTOR, Cadastro ANAC PP-198500000, 

Classe do Drone: Classe 03 (até 25 kg), Certificado de Homologação da ANATEL N° 

06782-17-10792. O equipamento possui antena interna e externa fixas, com ganho de 2 

dBi e Estação de solo (possui duas antenas externas removíveis com ganho de 2 dBi). 

 

Figura 144 - Modelo MAPTOR/ Cadastro ANAC n° PP-198500000/ ANATEL n° 06782-17-10792. 

  
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Para programação do voo foi utilizado o software Mission Planner (planejador da 

missão) para preparação da missão e elaboração do plano de voo (Figura 145 a Figura 

148). Em campo, o plano de voo foi enviado ao MAPTOR e realizado o preenchimento 

do registro de voo para realização do aerolevantamento.  

 

Figura 145 - Utilização do software mission planner para elaboração do plano de voo porção 
norte. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 146 - Software mission planner para plano de voo porção norte da Estrada da Tabela. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 147 - Utilização do software mission planner para elaboração do plano de voo porção sul. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 148 - Software mission planner para plano de voo porção sul da Estrada da Tabela. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Posteriormente foi gerado o orthomosaico georreferenciado (executado no 

sistema de coordenada UTM SIRGAS 2000); amarração do mosaico com uso de GPS 

geodésico com 21 pontos de controle (GCP); processamento das imagens com software 

de alta definição e precisão; geração de arquivos raster georreferenciados em diversos 

formatos (.geotiff, .jpg, .png, .bmp); tamanho do pixel da imagem (GSD) de 10 cm; 

geração do modelo digital de superfície e modelo digital de terreno (MDS e MDT); plantas 

cartográficas digitais vetoriais e ortofotos digitais coloridas. 

A realização do aerolevantamento com Veículo Aéreo Não Tripulado 

(VANT)/RPAS (remotely piloted aircraft systems) ocorreu nos dias 23/03/2018 e 

25/03/2018 conforme autorizações de utilização do espaço aéreo por aeronave 

remotamente pilotada (Protocolo 864CB0 e Protocolo BF4A52), junto ao Departamento 

de Controle do Espaço Aéreo – DECEA, vide ANEXO 14. 

 

8.1. Meio físico  

Para os levantamentos do meio físico, a metodologia foi dividida basicamente 

em duas partes: primeiramente com a realização de pesquisa bibliográfica das áreas de 

influência do empreendimento e posteriormente através dos levantamentos de campo 

em toda a área diretamente afetada e caminhamentos no entorno desta. 

Primeiramente, foram buscadas referências bibliográficas amplamente 

difundidas e aceitas em meio acadêmico e profissional de mercado acerca das 
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características geológicas, geomorfológicas, pedológicas, hidrográficas, climatológicas e 

geotécnicas em âmbito regional e local. Priorizaram-se dados com uma aplicabilidade 

direta na área de impacto do projeto, mas também foram utilizados dados de análogos 

para embasar as discussões e conclusões expostas neste EIA. Para tanto, foram 

pesquisados artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorados, revistas 

científicas respeitadas no meio, estudos e levantamentos já realizados na área e em 

situações semelhantes, trabalhos de conclusão de curso, livros, etc. As etapas de 

pesquisa e utilização de bibliografias que servirão como referências bibliográficas ao 

trabalho configuram parte essencial e imprescindível a um relatório completo. É neste 

primeiro passo da pesquisa que ocorre o embasamento de todo o conhecimento que 

será utilizado para realização do projeto final do novo Aeroporto. Uma pesquisa 

bibliográfica coesa e completa facilita não só os trabalhos em campo, mas também 

permite um melhor desenvolvimento e fluidez na redação de laudos, roteiros, relatórios, 

mapas, etc., além de constituir um banco de dados para sanar quaisquer dúvidas que 

por ventura surjam na decorrência dos trabalhos. 

Para os levantamentos de campo foram realizadas duas etapas de campo para 

aquisição de dados primários contando com um total de 04 (quatro) dias de 

levantamentos no local do empreendimento. A primeira etapa destinou-se aos trabalhos 

realizados no sul da área, onde todos os produtores rurais já haviam prestado anuência 

de acesso a suas propriedades. A segunda etapa teve seu foco em esclarecimento de 

alguns pontos não totalmente clarificados na primeira campanha e também 

reconhecimento da porção central e mais a norte da área. Objetivou-se, em um primeiro 

momento, o reconhecimento da área com identificação e descrição detalhada de pontos 

com ocorrência de afloramentos rochosos, de solo, nascentes, e também o 

caminhamento para avaliação da geomorfologia local e pontos críticos com 

vulnerabilidade erosiva, descarte de lixo, contaminação do solo, etc. Os levantamentos 

de campo servem como complemento às informações obtidas nas pesquisas 

bibliográficas, sendo uma forma de corroborar conclusões, esclarecer dúvidas e gerar 

dados novos que irão enriquecer completar os relatórios, além de contribuir muito para 

que a forma com que é redigido fique mais clara e tangível ao público leigo.  

Para tanto, realizam-se trabalhos como:  

• Descrições detalhadas de afloramentos rochosos e de solo, especificando 

suas origens, formas, modos de colocação, características físicas como 
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análise granulométrica, dureza, relevo gerado, interações, etc., 

características químicas possíveis de serem estabelecidas em campo;  

• Coleta de amostras de água para análises laboratoriais e medidas de pH e 

temperatura em campo;  

• Confecção de perfis geológicos de rocha e solo, bem como suas correlações 

estratigráficas;  

• Demarcação de pontos com GPS para confecção de mapas temáticos 

(geológico, geomorfológico, cobertura de solos, usos de solo, áreas 

suscetíveis a impactos diretos, etc.);  

• Realização de testes de infiltração (ensaios de permeabilidade de solo de 

acordo com as normas vigentes). 

 

8.1.1. Clima 

A classificação de Köppen (1931) para tipos climáticos é até hoje a mais aceita 

e utilizada para classificar as principais zonas climáticas ao redor do globo. Esta 

classificação já foi utilizada no território brasileiro por Galvão (1966), e especificamente 

no estado do Rio Grande do Sul por Mota (1951) e Moreno (1961). Segundo Moreno, a 

variação de fatores climáticos no Rio Grande do Sul depende da movimentação de 

massas de ar, da maritimidade, continentalidade e também da influência das diferentes 

altitudes. Dados subsequentes foram divulgados (FERREIRA et al., 1971), 

demonstrando a importância de refazer os estudos conforme as mudanças climáticas 

atuam para propor limites mais fidedignos aos reais. 

Novos dados (KUINCHTNER E BURIOL, 2001) demonstram que as chuvas no 

estado do Rio Grande do Sul são bem distribuídas ao longo do ano. A região climática 

do Litoral Sul com 60 mm/mês e extremo sul do Baixo Vale do Uruguai com 80 mm/mês 

são as que apresentam as menores precipitações pluviométricas (MACHADO, 1950; 

INSTITUTO DE PESQUISAS AGRONÔMICAS, 1989). Quanto as temperaturas médias 

mensais, as mais baixas (9-10ºC) ocorrem no mês de julho no extremo leste da Região 

do Planalto e as mais altas (25-26ºC) em janeiro, nas regiões do Alto e Baixo Vale do 

Rio Uruguai (BURIOL et al., 1979). Para a classificação de Köppen, esses valores 

enquadram todo o estado do Rio Grande do Sul no tipo climático Temperado Chuvoso 

(Cf). As temperaturas médias do Estado durante o mês mais quente do ano variam de 

18ºC a 26ºC, o que permite enquadrá-lo nas variedades climáticas “a” e “b”. A maior 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

315 

parte do Rio Grande do Sul encontra-se no tipo “Cfa”, de temperaturas mais elevadas, 

ficando o tipo “Cfb” resumido às porções mais elevadas do Planalto e Serra do Sudeste. 

Na região de Caxias do Sul, porção Nordeste da Serra, a altitude e eventos 

causados pela forma e altitude (orografia) da região, tem um importante papel na 

predominância do clima Cfb, que possui menor abrangência no Estado. Por estas 

condições, Moreno (1961) refinou a classificação de Köppen para esta região, atribuindo 

a ela o clima Cfb1 (Temperado), com temperaturas médias do mês mais quente inferior 

a 22ºC e dos mais frios entre -3ºC e 18ºC. 

 

Figura 149 - Mapa de climas do Brasil segundo a classificação de Köppen. 

 
Fonte: Atlas Nacional do Brasil – IBGE (2010). 

 

8.1.1.1. Precipitação  

Em mapas confeccionados pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET com 

dados históricos no decorrer de 29 anos entre 1981 e 2010 e também para o acumulado 

em 2017, percebe-se que a precipitação média mensal para a área de interesse varia 

entre 100 mm e 250 mm, com acumulado anual variando entre 1600 mm e 2000 mm. 
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Figura 150 - Mapa do acumulado anual (Esquerda) e média mensal histórica (Direita) das 
precipitações no território brasileiro. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (2018). 

 

As chuvas nesta porção do Rio Grande do Sul são consideradas regularmente 

distribuídas ao longo de todo o ano, não havendo grandes variações entre inverno e 

verão, por exemplo. Estas afirmativas podem ser evidenciadas em Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) realizado em 2008 pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) em área 

próxima à do presente trabalho, onde dados de precipitação foram coletados em postos 

de medição. Em destaque azul na tabela abaixo estão expostas as precipitações totais 

e os dias de chuva para cada mês do ano. Verifica-se, no geral, que não há variações 

consideráveis durante o ano, tanto para o acumulado de precipitações como para os dias 

chuvosos. Os meses mais quentes (janeiro e fevereiro) indicam períodos com um 

número inferior de dias chuvosos, enquanto que os meses mais frios (junho, julho e 

agosto) e de transição entre estações indicam um aumento de dias onde ocorrem as 

chuvas. Este dado não é traduzido em aumento ou diminuição no total acumulado, visto 

que nos períodos mais ensolarados (menos chuvosos) não há diminuição neste 

parâmetro. 
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Tabela 10 - Resumo de informações climáticas das estações Caxias do Sul e Fazenda Souza nos 
últimos 20 anos. 

 
Fonte: EIA da barragem do Arroio Marrecas (UCS, 2008). 

 

Ainda conforme o EIA supracitado, pode-se verificar um acumulado anual de 

1756,22 mm para a estação Caxias do Sul e de 1717,95 mm para a estação localizada 

em Fazenda Sousa, com uma amplitude média entre 108,3 mm e 177,7 mm (Figura 151). 

Estes dados corroboram as análises feitas, em mapas confeccionados pelo INMET e 

deixam mais claro que não há uma divisão possível em estações quando analisados 

apenas dados sobre a pluviosidade na região de Caxias do Sul.  

 

Figura 151 - Precipitações médias mensais, máximas médias mensais e mínimas médias mensais 
nos postos Fazenda Souza entre 1986 e 2006 (FEPAGRO - E) e Caxias do Sul entre 1947 e 2007 

(INMET – D). 

 
Fonte: Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária – FEPAGRO e Instituto Nacional de Meteorologia 

– INMET. 
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8.1.1.2. Temperatura 

A região de interesse para o presente trabalho, como especificado 

anteriormente, insere-se no tipo climático Cfb – Temperado úmido com Verões 

temperados, da classificação de Köppen (1961). Este clima é descrito como mesotérmico 

com média de temperatura para os meses mais frios entre -3 e 18 °C e mais quentes > 

10 °C com estações bem definidas (principalmente Verão e Inverno). A análise de mapas 

confeccionados pelo INMET (Figura 152) indica que para Caxias do Sul, no ano de 2017, 

as temperaturas médias anuais oscilaram entre 16 e 20 °C e que as anomalias medidas 

entre 1981 e 2010 variam entre 1 e 1.5 °C.  

 

Figura 152 - Mapa de temperatura média em 2017 (E) e Anomalias termais médias (D) no território 
brasileiro. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (2017). 

 

Medições realizadas especificamente na área de interesse, na região de 

Fazenda Souza, e apresentados também no EIA realizado pela Universidade de Caxias 

do Sul citado anteriormente, mostram resultados mais realistas por se tratar de um 

estudo focado na área (Figura 153). Verifica-se que os meses mais frios do ano são 

junho e julho, com temperatura máximas média de 15°C e mínima de 8°C. Os meses 

mais quentes são o de dezembro, janeiro e fevereiro, onde a temperatura máxima média 

é de 21°C e mínima próxima dos 15°C. 
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Figura 153 - Temperaturas médias, mínimas e máximas mensais entre os anos de 1986 e 2006 
coletadas pela FEPAGRO. 

 
Fonte: EIA da barragem do Arroio Marrecas, UCS (2008). 

 

Gráficos gerados com dados coletados entre 1931-1960 e 1960-1990 na região 

de Caxias do Sul podem também ser analisados abaixo (Figura 154) e corroborar os 

valores acima expostos na imagem acima. 

 

Figura 154 - Gráficos de temperaturas médias em Caxias do Sul. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 
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8.1.1.3. Evaporação 

Conforme gráfico da Evaporação Total na região de Caxias do Sul (Figura 155) 

é possível descrever um comportamento das curvas que se assemelha ao analisado em 

gráficos das temperaturas, com uma maior evaporação para os meses mais quentes e 

menor para os mais frios, gerando uma curvatura côncava tanto para as médias mensais 

mínimas quanto para as máximas. Conforme análise feita sobre a precipitação, não há 

diminuição no volume de chuvas nos meses mais quentes, o que resulta em uma 

estabilidade na vazão dos rios mesmo com um aumento da evaporação. 

 

Figura 155 - Evaporação total na região de Caxias do Sul. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 

 

8.1.1.4. Insolação 

Semelhantemente ao analisado anteriormente quanto a Evaporação, os dados 

de insolação na região de Caxias do Sul refletem exatamente as condições de 

pluviosidade/dias chuvosos. Os meses onde ocorrem os maiores períodos com 

luminosidade solar são os mais quentes (Janeiro, Fevereiro e Dezembro), ao passo que 

os menores intervalos onde o Sol está presente acontecem nos meses mais frios (Junho 

e Julho) (Figura 156). Como não ocorrem diferenças consideráveis na contagem de dias 

chuvosos durante o ano, verifica-se que a diminuição na insolação nos meses de inverno 

está muito relacionada à ocorrência do anoitecer mais cedo e nascer do sol em horários 
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mais avançados em comparação aos meses de verão, quando o Sol tem seu pôr mais 

tarde e nascer mais cedo.  

 

Figura 156 - Insolação total média para cada mês do ano em Caxias do Sul. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 

 

Dados obtidos em posto de observação climática de Fazenda Souza entre os 

anos de 1986 e 2006 e apresentados no EIA realizado pela UCS no Arroio Marrecas 

podem ser analisados abaixo. 

O gráfico mostra, além da média de insolação em horas por dia para cada mês, 

o parâmetro fotoperíodo que, analisados conjuntamente, podem fornecer aproximação 

do período no qual o céu encontra-se encoberto por nuvens. Para a localidade de 

interesse, verifica-se que o céu permanece encoberto em mais de 50% do tempo durante 

o ano, corroborando a informação de que as chuvas são regularmente distribuídas de 

janeiro a dezembro. 
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Figura 157 - Média em horas por dia e para cada mês do ano de insolação e fotoperíodo para a 
localidade de Fazenda Souza. 

 
Fonte: EIA da Barragem do Arroio Marrecas – UCS (2008). 

 

8.1.1.5. Umidade Relativa 

O gráfico abaixo expõe os dados obtidos sobre umidade relativa na área do 

Município de Caxias do Sul. Verifica-se que a umidade é mais elevada nos meses iniciais 

do ano, havendo uma diminuição nesta porcentagem entre os meses de abril e final de 

maio. Dezembro aparece como sendo o mês do ano onde este índice é o mais baixo, 

com em média 75%. A média histórica mais elevada ocorreu entre os anos de 1931 e 

1960, no mês de junho, com em média 80% de umidade relativa. A análise de que a 

umidade relativa em Caxias do Sul é superior a 70% durante todo o ano corrobora com 

as informações sobre o grande período com cobertura de nuvens e chuvas regularmente 

espaçadas. 
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Figura 158 - Umidade relativa média no Município de Caxias do Sul. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 

 

8.1.1.6. Ventos 

Em análise geral, realizada com as informações de 1 ano advindas da estação 

meteorológica de Caxias do Sul, foi possível gerar diagrama de roseta com os ventos 

dominantes da área de interesse do projeto. Verifica-se que o sentido de vento mais 

frequente ocorre para Norte-Nordeste e em menor proporção para Sul, possui 

velocidades variando de 0,5 a 8,8 m/s e média de 2,93 m/s e contando com 1,3% de 

períodos de quietude. Dados para os três diferentes períodos do dia (manhã, tarde e 

noite) também foram separados, mostrando variação nesta escala de tempo. Com um 

total de 2102 horas de medidas, os ventos ocorrentes no período da manhã são 

amplamente dominantes no sentido Norte-Nordeste, possuem média de velocidade com 

3,13 m/s e um total de 1,67% de quietude. No período da tarde, com 2240 horas de 

medida, há uma divisão dos ventos, com parte mantendo o sentido matinal, para Norte-

Nordeste, e parte rumando no sentido Sul. Nesta etapa vespertina do dia, verifica-se um 

amplo predomínio de ventos com intensidade variando de 2,10 a 3,60 m/s, 

principalmente para Sul, ficando a média geral de velocidade em 3,27 m/s e apenas 

0,13% de quietude. Já, no período da noite, com 1888 horas de medidas, o vento 

predominante apresentado é no sentido Sul com velocidades de 2,10 a 3,60 

predominando. A velocidade média dos ventos noturnos é de 2,43 m/s com períodos de 

quietude chegando a 1,01% do tempo. A análise destes dados (Figura 159) permite 
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concluir que há uma inversão do sentido dos ventos do período da manhã (Norte-

Nordeste) para o período da noite (Sul) e uma pequena diminuição de em média 0,5 m/s 

em sua intensidade. O período da tarde fica evidenciado como o ponto de inversão entre 

os dois extremos de orientação dos ventos na área de interesse. 

 

Figura 159 - Diagrama de roseta dos ventos para o município de Caxias do Sul. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018) modificado de INMET (2018). 

 

Outra análise realizada, e que complementa as informações supracitadas, é 

apresentada no EIA supracitado referente à obra no Arroio Marrecas. Nela foram 

separados trimestralmente os ventos, com referência às diferentes estações do ano, 

para dados coletados na região de Fazenda Souza (Figura 160). Constatou-se que nos 

meses de verão (dezembro, janeiro e fevereiro) as direções preferenciais são separadas 

para norte e sudeste. Durante o outono há variação mensal no sentido dos ventos, com 

predomínio norte-sudeste em março, maior atuação para norte em abril e muita variação, 

com pequena tendência para sudeste, no mês de maio. Nos meses de inverno (junho, 

julho e agosto) há predomínio para norte e, nos meses de Primavera, os ventos sopram 

preferencialmente no sentido sudeste com algum componente para norte (Figura 160). 
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Figura 160 - Diagrama de roseta dos ventos em Fazenda Souza referentes ao período de 1986 a 
2006 com distinção das estações do ano. 

 
Fonte: EIA da Barragem do Arroio Marrecas – UCS (2008). 

 

8.1.1.7. Balanço hídrico 

O balanço hídrico é calculado levando-se em consideração os dados de 

precipitação das áreas de influência do projeto, a evaporação, evapotranspiração e 

capacidade de armazenamento de água pelos solos e rochas. Dados gerais da área de 

Caxias do Sul podem ser analisados nos gráficos da Figura 161, onde é possível 

perceber que os menores níveis do balanço, chegando a valores inferiores a 50 mm, 

ocorrem justamente quando a evaporação e evapotranspiração são maiores, no Verão. 

Considerando os meses com uma temperatura mais baixa, de maio a setembro, percebe-

se um grande aumento no excedente de água no sistema, chegando ao máximo de 150 

mm. Portanto não é esperado para região uma época marcada por estiagens ou intensas 

cheias dos reservatórios. Como analisado anteriormente, as chuvas, níveis de 

evaporação e nebulosidade são muito bem distribuídos durante o ano, não havendo 

período com maior ocorrência de um ou outro parâmetro. A única diferença entre as 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

326 

estações do ano recai sobre o aumento da temperatura durante o verão, que acarreta 

uma maior evaporação e evapotranspiração no sistema, ocasionando uma queda nos 

níveis de água armazenados. Nos meses seguintes, de menor temperatura, estes níveis 

são normalizados mantendo a característica bem distribuída neste parâmetro em Caxias 

do Sul. 

 
Figura 161 - Balanço hídrico calculado para Caxias do Sul nos períodos de 1921 a 1960 e de 1961 

a 1990. 

 
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 

 

8.1.2. Geomorfologia 

O estado do Rio Grande do Sul apresenta 5 unidades geomorfológicas muito 

bem definidas: 1- Planalto Meridional (Norte e Nordeste), 2- Cuesta do Haedo (Extremo 

Oeste), 3- Depressão Central (Centro), 4- Escudo Cristalino (Sul) e 5- Planície costeira 

(compartimentação geomorfológica do Estado do Rio Grande do Sul). A área de 

interesse do presente estudo está inclusa na unidade do Planalto Meridional, dentro da 

estrutura do Serra Geral (SG).  

Os eventos geológicos citados e descritos no item 1.3, sobre a geração da 

Formação Serra Geral durante a ruptura do supercontinente Gondwana e abertura do 

oceano Atlântico Sul, possuem uma importância vital para a compreensão da atual 

geomorfologia da porção norte e nordeste do estado do Rio Grande do Sul. 
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Figura 162 - Compartimentação geomorfológica do estado do Rio Grande do Sul. 

 
Fonte: CEPSRM/UFRGS (2001). 

 

Antes de sua ruptura, o supercontinente Gondwana desenvolveu em sua porção 

sul uma bacia sedimentar extensa conhecida hoje como Bacia do Paraná (vide carta 

estratigráfica da Bacia do Paraná). Esta bacia desenvolveu-se sobre uma extensa área, 

com aproximadamente 1.600.000 km², abrangendo a área onde hoje encontram-se os 

estados de Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul além de áreas no Uruguai, Paraguai e Argentina. O embasamento desta bacia é 

constituído por rochas cristalinas pré-Cambrianas. À época de sua colocação, o 

ambiente experimentava grandes instabilidades tectônicas referentes ao final do Ciclo 

Brasiliano. As principais zonas de fraqueza possuíam orientações preferenciais N45-

60W e N50-70E, e foram justamente estas que possuíram uma forte influência no 

desenvolvimento da bacia do Paraná. Do Cambriano ao Devoniano o preenchimento da 

bacia ocorreu por depósitos glaciais, marinhos e fluviais, principalmente de um ambiente 
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de margem passiva. Durante o Carbonífero há um grande hiato temporal ocorrido 

enquanto a orogenia Eoherciniana estava atuante. Da metade do Carbonífero até a 

metade do período Triássico, em período de sinéclise (estrutura com dezenas de 

milhares de km² na forma de ampla bacia com mergulhos suaves) do terreno, depósitos 

continentais transicionais, marinhos (glaciais, deltaicos, neríticos, etc.), flúvio-lacustres e 

eólicos foram depositados. Na metade superior do Triássico ocorre outro hiato que 

termina apenas no início do Jurássico. Este período é de evolução tectônica do tipo 

intumescência, onde foram depositados espessos pacotes de arenitos em um ambiente 

desértico (Formação Botucatu). No final do Jurássico temos o evento rifte, que separou 

o supercontinete Gondwana e começou a depositar as lavas da LIP referentes à 

Formação Serra Geral.  Hoje a bacia encontra-se preenchida, então, por depósitos 

marinhos e continentais com idades variando do Siluriano Superior ao Cretácio. Ao final 

do estágio rifte da separação América do Sul-África a 115 Ma., a evolução estratigráfica 

da Bacia do Paraná praticamente foi extinta. A evolução estrutural, no entanto, 

prosseguiu aos derrames de lava do Cretáceo e Terciário. Este desenvolvimento 

estrutural reflete o gradual soerguimento da região costeira do SE do Brasil.
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Figura 163 - Carta estratigráfica da Bacia do Paraná. 

 
Fonte: Modificado de Milani et al. (1993). 

 

A unidade geomorfológica Planalto Meridional foi desenvolvida 

predominantemente sobre os sucessivos derrames de lava da Formação Serra Geral, 

atingindo altitudes acima de 1000 metros em alguns pontos do RS. A passagem das 

formas de relevo de dissecação da Depressão Central para o modelo de acumulação do 

SG faz-se através de rupturas de declive, onde geralmente afloram rochas da Formação 

Botucatu. O clima temperado úmido predominante foi determinante no intenso trabalho 

de dissecação fluvial e intemperismo químico que originou conjunto de morros com 

vertentes côncavo-convexas (Informações Básicas para a Gestão Territorial – Série 

cartas temáticas – Porto Alegre, Vol. 01, 1994). As chuvas bem distribuídas durante o 

ano determinam drenagens perenes que acabam por serem as responsáveis pela 

escavação de vales em “V” e em “U”, encaixados e profundos nesta região.  
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Na região do projeto do presente EIA, por se tratar de uma das porções mais 

elevadas da formação Serra Geral (em média 810 metros) e estar localizada em uma 

espécie de “braço” do SG limitado a norte por vale escavado pelo rio das Antas e a sul 

pelo rio Caí, o aspecto de “Planalto” é melhor compreendido, ainda que ocorram áreas 

denominadas “Mar de Morros” ou “Terreno Mamelonar”, com extensos campos 

dominadas por morrotes em forma convexa alternados com áreas deprimidas entre elas 

(AZIZ AB’SABER, 2003).  

 

Figura 164 - Mapa Hipsométrico do estado do Rio Grande do Sul. 

 
Fonte: Miranda (2008). 
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Figura 165 - Fotografia da área do projeto mostrando o relevo ondulado descrito como “mar de 
morros”. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

A análise do mapa geomorfológico específico da região de Caxias do Sul 

(PRANCHA 12) é possível verificar que a área do projeto se insere no Domínio 

Morfoestrutural das “Bacias e Coberturas Sedimentares”, na Região Geomorfológica do 

“Planalto das Araucárias”, mais especificamente no “Planalto dos Campos Gerais” e nas 

proximidades do “Serra Geral”. O modelo de dissecação homogênea (“D”) é o vigente 

para a área, onde não há controle estrutural e sim fluvial, definida pelas variáveis 

densidade e aprofundamento da drenagem. Caxias do Sul encontra-se no índice 2-1 de 

dissecação, indicando um comprimento total dos canais grosseira e aprofundamento 

muito fraco. As formas de topo indicadas para a área são de um conjunto de formas 

tabulares conformando feições de rampas suavemente inclinadas e lombas. Resultam 

de processos de dissecação atuando sobre superfície plana, no caso, dos campos de 

lava básicas gerados. A predisposição à erosão, ou instabilidade morfodinâmica, é 

classifica em “3”, indicando um grau médio para a área em questão. Com isso, o código 

final, no mapa geomorfológico para a área do presente EIA seria “Dt 231”. É de 

importante análise, também, o fato de que a área de Caxias do Sul e, portanto, do projeto, 

encontra-se muito próxima dos limites de uma escarpa erosiva. Esta escarpa pode ser 

facilmente reconhecida nos arredores da zona de impacto do projeto. 

Durante toda a sua evolução, a Bacia do Paraná refletiu influência de estruturas 

presentes em seu embasamento (ALMEIDA, 1980). Estas estruturas correspondem a 
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linhas de fraqueza preexistentes no embasamento e que foram reativados durante todas 

as fases tectônicas que se seguiram, controlando portando as falhas subsequentes 

(FÚLFALO et al., 1982). A caracterização de padrões estruturais NE e NW na bacia é 

aspecto importante para entender o controle evolutivo onde o padrão NE reflete a 

herança tectônica do embasamento que causou mudanças significativas nas orientações 

dos depocentros.  

O vulcanismo formacional da Formação Serra Geral causou uma reorganização 

geral dos depósitos da Bacia do Paraná, havendo uma tendência de avanço das 

vulcânicas sobre o Arco de Ponta Grossa (NUMMER et al., 2014). Neste momento as 

estruturas NW voltam a ter grande influência na evolução (ZALÁN et al., 1991). As falhas 

NW foram fortemente reativadas durante a ruptura do Gondwana, encontrando-se 

geralmente preenchidas por diques de diabásio. O padrão NE é constituído por uma 

única larga falha ou por zona de falha retilínea com movimentação transcorrente mais 

comum do que a vista no padrão NW (ZALÁN et al., 1990).  

Além dos padrões de faturamento, também foram identificados arqueamentos 

regionais negativos e positivos com eixos WNW, estruturas que teriam sido geradas 

como resultado de esforços tectônicos (PAIVA FILHO et al., 1982). Toda a área 

correspondente à Formação Serra Geral é intensamente fraturada e com importantes 

lineamentos presentes que foram, ao longo da evolução tectônica, reativadas e sofreram 

movimentações. 
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Figura 166 - Síntese geológica com os principais lineamentos interpretados com imagens SRTM-3 
e diagramas de roseta gerados com interpretação de imagens LANDSAT TM7 da Formação Serra 

Geral. 

 
Fonte: NUMMER et al. (2014). 

 

Foram identificadas 4 famílias principais de fraturas na região serrana do Rio 

Grande do Sul (N-S, E-W, NW-SE e NE-SW) e que podem ser analisadas no trabalho 

de Nummer, 2014. É possível adquirir medidas, ainda hoje, de pequenos abalos sísmicos 

na região, resultado do reajuste e alívio de pressões nestas descontinuidades geradas 

neste platô vulcânico. 
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Figura 167 - Análise das principais famílias de falhas analisadas na região serrana do RS.  

 
LEGENDAS: (A) Diagrama Beta com simbologia correspondente aos tipos de movimento ao longo do 
plano de falha; (B) Diaframas de Roseta com pétalas distribuídas mostrando a orientação preferencial; 
(C) Posicionamento dos campos de tensão e (D) Diagrama dos Diedros Retos com a posição dos 
campos de compressão (cinza) e extensão (brancos) máximos. 

Fonte: NUMMER et al. (2014). 

 

A PRANCHA 30 – ISODECLIVIDADES (ADA) apresenta as faixas de 

declividades da gleba, com destaque para as faixas de declividades: até 30 %; entre 30 

% e 100 %; e superiores a 100 %. 

No ANEXO 35 - DECLARACAO ALAGAMENTO (VOLUME II – APÊNDICES E 

ANEXOS), apresentamos a declaração dos responsáveis técnicos, referente à área estar 

sujeita a alagamento/ inundação. Para fins de licenciamento ambiental para as obras de 

instalação do novo aeroporto, a área não está sujeita, em qualquer tempo, a alagamentos 

ou inundações com base no diagnóstico ambiental do meio físico, sendo que as 

características de relevo regional e local evidenciam que a área não possui riscos de 

inundação e/ou alagamento, mesmo em períodos de pluviosidade excepcional. 

 

8.1.3. Geologia 

8.1.3.1. Geologia regional 

A porção central da América do Sul, englobando Brasil, Uruguai, leste do 

Paraguai e norte da Argentina, e um pequeno remanescente no continente africano 

(Etendeka na Namíbia) são recobertos por um extenso campo de derrames que estaria 
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relacionado à abertura do Atlântico Sul durante o Período Cretáceo Inferior (ERLANK et 

al., 1984; BELIENI et al., 1984) da Era Mesozóica (~145.0 – 66.0 Ma). Sugere-se que as 

lavas formadas neste evento teriam recoberto uma área total com cerca de 2x106 km², 

com base na distribuição de enxames de diques como os encontrados ao longo da costa 

brasileira entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, leste do Paraguai e na porção 

sul dos campos de lava do Etendeka. Hoje em dia, a província Paraná-Etendeka 

preserva um volume de 1 x 106 km³ (CORDANI E VANDOROS, 1967), sendo 

considerada uma das maiores LIP’s (Large Igneous Provinces) da história do Planeta. 

Lavas do Cretáceo também são descritas em bacias offshore ao longo da costa 

brasileira, como por exemplo os 600 metros de espessura de lavas descritos na Bacia 

de Campos (CHANG et al., 1992). Análises químicas indicam que os produtos gerados 

neste evento vulcânico possuem fonte ou fontes mantélicas distintas das esperadas para 

o clássico MORB (Middle Ocean Ridge Basalt), pois são considerados “não 

contaminados” por porções crustais.  
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Figura 168 - Distribuição da Província ígnea Paraná-Etendeka e principais estruturas tectônicas 
em momento pré-deriva. Enxames de dique: 1- Ponta Grossa; 2- Santos-Rio de Janeiro; 3- 

Florianópolis; 4- Paraguai. 

 
Fonte: Rossetti et al. (2017). 
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Dividido entre termos “basálticos” e “riolíticos”, o magmatismo do Paraná-

Etendeka apresenta-se com uma tendência fortemente bimodal, porém com um 

predomínio extenso do primeiro tipo (calcula-se que cerca de 97% da pilha vulcânica 

gerada seja composta por basaltos toleíticos). Estes derrames são muito bem expostos 

nas escarpas do Grupo Serra Geral, no sul do Brasil. Serra Geral (SG) é o nome 

estratigráfico formal para as lavas da Província do Paraná, no Brasil. Hoje em dia a pilha 

vulcânica do SG alcança aproximadamente 2.000 metros em Paranapanema, estado de 

São Paulo. Em termos petrológicos, o SG é dominado por basaltos toleíticos e 

andesibasaltos, ocorrendo ainda riolitos e riodacitos de forma subordinada (PEATE et 

al., 1992). Geoquimicamente houve diferenciação dos produtos quanto ao conteúdo de 

Ti (BELLIENI et al., 1984), sendo considerados como “Alto Ti/Y > 310 ppm” e Baixo Ti/Y 

< 310. Desta forma foram separadas as lavas tipo Urubici, Pitanga, Paranapane e Ribeira 

como Alto Ti, e tipo Gramado e Esmeralda como sendo Baixo Ti. Outra separação foi 

feita baseada no conteúdo dos elementos-traço Y e Yb (PEATE, 1989). De modo geral, 

a porção norte da bacia é dominada pelos termos com alto Ti, ao passo que a sul 

dominam os termos empobrecidos neste elemento. Esta distribuição estratigráfica teria 

sido originada devido a migração da fonte do sul em direção ao norte (PEATE et al., 

1992). Esta variação, segundo Bellieni, 1984 e Mantovani, 1985, teria ocorrido na própria 

fonte primária dos magmas, ao passo que Fodor, 1989, explica a variação através de 

diferentes graus de assimilação crustal do magma em direção à superfície.  

No sul do Brasil a pilha vulcânica do SG é composta pelos termos de baixo Ti e 

alcança aproximadamente 1.000 metros de espessura com pacotes de lavas 

heterogêneas que foram subdividas em 4 formações: Torres, Vale do Sol, Palmas e 

Esmeralda (Figura 169 e Figura 170). 

 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

338 

Figura 169 - A) Mapa de distribuição das lavas na porção sul da Província Ígnea do Paraná-
Etendeka. B) Distribuição estratigráfica das lavas com correlação de dados paleomagnéticos 

existentes (ERNESTO e PACCA, 1988). As abreviações representam diferentes perfis realizados. 

 
 

A formação Torres representa o termo mais primitivo, com um conteúdo de MgO 

> 5 wt% e formando campos de derrames do morfotipo pahoehoe que recobrem arenitos 

eólicos da formação Botucatu. Estas lavas representam o início do vulcanismo. A 

segunda formação, Vale do Sol, é composta por basaltos andesíticos em derrames em 

lençol com morfotipo transicional rubbly pahoehoe (MgO < 5 wt%). Este segundo tipo 

representa o mais volumoso vulcanismo de lavas máficas. A formação Palmas é 

representada por Dacitos e Riolitos que recobrem a Vale do Sol nas porções centrais e 

leste da área, bem como as lavas da formação Torres à oeste. Esta unidade ácida 

apresenta-se na forma de domos e fluxos de lava tabulares. A unidade superior da pilha 

vulcânica desta região é a formação Esmeralda, que é representada por fluxos de lava 

basáltica com morfotipo pahoehoe (Tabela 11). O vulcanismo foi considerado 

intermitente, com períodos de maior e menor atividade, o que tornou possível a 

ocorrência de deposição sedimentar entre os termos vulcânicos. É possível descrever 

depósitos sedimentares (arenitos em sua maioria) ao longo de toda a pilha vulcânica. 
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Tabela 11 - Formações e suas principais características físicas. 

Formação Espessura Fácies Principais características 

Esmeralda 25 – 300 m Composta anastamosada 
Lobos métricos com estrutura 

típica pahoehoe 

Palmas 40 – 400 m Tabulares 
Fluxos de dacito tabular, riolitos e 

obsidiana com terminações 
lobadas. 

Vale do Sol 40 – 500 m Tabulares 
Geometria tabular simples de 

lavas rubbly pahoehoe 

Torres 100 – 290 m Composta anastamosada Lobos de lava e lobos em lençol 

Fonte: Rossetti et al., (2017). 
 

Figura 170 - Detalhamento de afloramentos onde é possível reconhecer os contatos entre as 
diferentes formações. 

 
Fonte: Rossetti et al. (2017) 

 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

340 

8.1.3.2. Geologia local 

A área de interesse para o projeto, referente ao polígono onde será instalada a 

obra do novo aeroporto, fica localizada no Distrito de Vila Oliva, município de Caxias do 

Sul/RS. 

Como pode ser analisado no mapa geológico da região (PRANCHA 11), toda a 

região do projeto encontra-se sobre rochas do Grupo Serra Geral, mais especificamente 

sobre derrames baixo Ti, ácidos, da formação Palmas. Esta unidade representa 95% da 

área estimada em 64.000 km² e 80% do volume das rochas ácidas geradas no Serra 

Geral (NARDY et al., 2008). A espessura da pilha de rochas desta unidade aumenta no 

sentido leste, chegando a alcançar 400 metros, e diminui nos sentidos oeste e norte. 

Morfologicamente a unidade Palmas ocorre como fluxos tabulares, domos de lava e na 

forma de condutos vulcânicos cortando a pilha vulcânica. Sobreposta à Formação Vale 

do Sol (FVS) em contato normalmente de fácil reconhecimento (há geração de pequenas 

grutas pela escavação do topo autobrechado da FVS pela erosão). Petrograficamente 

são dacitos e riolitos geralmente afíricos e pobremente porfiríticos. Baseando-se na 

abundância de alguns elementos traço, Peate et al., 1992 e Nardy et al., 2008, 

subdividiram estas rochas em 5 subgrupos: (1) Caxias do Sul – em geral dacitos da 

porção leste com TiO2 > 0.85 e P2O5 > 0.25 wt%; (2) Santa Maria - riolitos concentrados 

no oeste do campo de lava, com TiO2 < 0.75 e P2O4 < 0.2 wt%; (3) Anita Garibaldi; (4) 

Jacuí e (5) Clevelândia. 

Os dacitos do subgrupo Caxias do Sul são geralmente caracterizados por uma 

base bandada com vesículas elongadas, gradando para porções onde podem ocorrer 

dobras de fluxo. O núcleo destes derrames possui granulação fina e é granofírico, maciço 

ou apresentando juntas colunares horizontais. Localmente podem ser descritas algumas 

zonas de autobrecha, formando agregados de fragmentos vítreos angulares com matriz 

fina e já alterada. Em porções superiores da zona de núcleo ocorrem grandes cavidades 

de gás (10 cm – 20 cm), preenchidas por material secundário na forma de geodos 

(normalmente cristais de quartzo e calcedônia). Fluxos de obsidiana recobrem as 

porções maciças dos núcleos de dacitos. Quando expostos na forma de domos, 

possuem estruturas circulares com dimensões típicas de 5 metros a 8 metros de altura 

chegando a 30 metros de comprimento basal, podendo ocorrer individualmente ou 

coalescendo com outros domos. O subgrupo Santa Maria, composto por lavas riolíticas, 

normalmente recobre estes domos.   
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Dados recentes (BELLIENI et al., 1986; GARLAND et al., 1995; SIMÕES et al., 

2014) demonstraram que estas lavas ácidas foram colocadas em temperaturas de 

cristalização anômalas (~1000 ºC) que, aliadas com a baixa viscosidade dos fluxos, fez 

com que o material fluísse na forma de derrames. Estes dados contradizem alguns 

estudos feitos que propunham que o material teria sido gerado de forma explosiva, com 

geração de fragmentos vulcânicos (piroclastos) que teriam sido muito bem “soldados” 

pela alta temperatura do sistema na forma de ignimbritos e rheoignimbritos. 

 

Figura 171 - A) Domo de lava, indicado pela linha tracejada em vermelho, em pedreira na área 
do projeto; B) Aspecto geral de um derrame tabular da formação Palmas; C) Detalhe de 

vesículas estiradas em base de derrame dacítico. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Em barranco de estrada, próxima a área do empreendimento, foi descrito contato 

entre duas das formações que compõem o SG. Na porção superior ocorrem os dacitos 

supracitados, com estruturas de fluxo na forma de disjunções tabulares, cor cinza, textura 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

342 

afírica e com pequenos cristais (até 2mm) de feldspato em textura sal-e-pimenta. A 

disjunção tabular neste afloramento mostra certa regularidade, formando pacotes de 

rocha tabulares com em média 35 centímetros de espessura e contendo uma 

estratodecrescência ascendente para estas espessuras. Acompanhando estas rochas 

ao longo da estrada, em relevo declivoso, pode-se descrever contato com rocha 

avermelhada e fragmentada aos 790 metros de altitude. Esta rocha basal foi descrita 

como pertencente aos derrames básicos da formação predecessora, a F. Vale do sol, 

constituída por derrames basálticos. O topo deste derrame, em contato com a base da 

F. Palmas (fácies Caxias), é brechado, constituído por fragmentos de lava subangulosos 

com dimensões milimétricas a decimétricas, muito vesiculados e de coloração marrom. 

O material que suporta estes blocos maiores, bem como alguns próprios blocos, 

encontra-se avermelhado por conta do intemperismo atuante. Com base nestes dados é 

proposto um perfil estratigráfico esquemático dentro da ADA do presente projeto, 

identificando estas duas unidades sobrepostas. 

 

Figura 172 - Perfil N-S estratigráfico esquemático dentro da ADA do estudo. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

8.1.3.3. Recursos minerais 

Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 

inúmeras áreas requeridas para serem mineradas encontram-se inseridas tanto na AII 

do projeto quanto na AID. A figura abaixo ilustra estas áreas representadas por polígonos 

de diferentes cores dentro de círculos concêntricos de cor verde (AII – 20 km de raio) e 

roxa (AID – 5 km de raio). A zona branca no centro dos círculos representa a área que 

irá receber a pista de pouso e edificações do projeto em questão. 

Foram identificadas 33 áreas requeridas para atividades de mineração dentro da 

AII, todas listadas na tabela abaixo. A PRANCHA 34 apresenta a localização e situação 

de cada poligonal de área requerida, bem como o identificador do processo ao qual está 

atrelada. 
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Quadro 53 - Resumo das áreas requeridas para atividades de mineração dentro da AII. 

Nº 
Processo 

Ano Fase Último Evento Titular Substância 
Área 
(ha) 

811230 1996 
Concessão de 

Lavra 

495 – Retificação da 
Concessão em 

13/11/2017 

MTS Mineração 
Ltda 

Basalto 9,41 

810079 2001 
Requerimento 

de Lavra 

336 – Requerimento/ 
Documento diverso 
protocolizado em 

27/02/2018 

MTS Mineração 
Ltda 

Basalto 4,22 

810011 2003 
Requerimento 

de Lavra 

808 – 
Requerimento/Defesa 

protocolizada em 
14/07/2017 

Jose Francisco 
Francisquetti de 

Paula 
Água Mineral 48,22 

810824 2006 
Requerimento 

de Lavra 

1045 – Requerimento/ 
Transferência de direito – 

Cessão Total. 
Requerimento negado em 

29/07/2015 

Frank Toss Basalto 50 

810096 2011 
Requerimento 

de Lavra 

365 – Requerimento/ 
Cumprimento de 

exigência protocolizado 
em 14/11/2017 

Mineração São 
Luiz Ltda 

Basalto 49,55 

810169 2011 
Requerimento 

de Lavra 
garimpeira 

333 – Requerimento 
protocolizado em 

18/03/2011 

Delso Divino 
Fiorini 

Ametista 6,29 

810999 2011 Disponibilidade 

303 – Disponibilidade/ 
Prioritário – Edital 

Pesquisa publicado em 
11/03/2016 

Cavaleiro 
Consultoria 

Empresarial e 
Desportiva Ltda 

Basalto 996,16 

811205 2012 
Autorização de 

Pesquisa 

694 – Pagamento Vistoria 
e Fiscalização efetuado 

em 08/06/2017 

Cavaleiro 
Consultoria 

Empresarial e 
Desportiva Ltda 

Basalto 639,71 

810637 2012 
Autorização de 

Pesquisa 

662 – Notificação de 
autorização. Pagamento 

débito de multa em 
13/07/2017 

Margaret Izabel 
Roveda Grando 

Riolito 878,12 

810233 2013 
Registro de 

Extração 

924 – Registro/ Registro 
de 05 anos publicado em 

14/06/2013 

Prefeitura 
Municipal de 

Nova Petrópolis 
Saibro 5 

811025 2013 
Autorização de 

Pesquisa 

795 – Autorização/ 
Relatório de pesquisa 

Negativo apresentado em 
22/12/2017 

IRN Mineração Riolito 95,85 

810498 2014 
Autorização de 

Pesquisa 

318 – 
Autorização/Relatório de 
Pesquisa não aprovado. 
Publicado em 27/12/2016 

G.S. Extração e 
Comércio de 

Areia Ltda 
Basalto 

 

992,18 

810492 2014 
Autorização de 

Pesquisa 

318 – 
Autorização/Recurso 

protocolizado em 
31/07/2017 

G.S. Extração e 
Comércio de 

Areia Ltda 
Basalto 855,12 

 

810144 

 

2014 

Autorização de 
Pesquisa 

694 – Pagamento de 
vistoria/Fiscalização 

efetuada em 29/05/2017 

S.G. Termas 
Participações 

Ltda 
Basalto 838,03 
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Nº 
Processo 

Ano Fase Último Evento Titular Substância 
Área 
(ha) 

810730 2014 
Autorização de 

Pesquisa 

197 – Autorização/ 
Indeferimento. 

Prorrogação do prazo de 
alvará em 04/04/2017 

Delurdes Gorete 
Zangali da Silva 

Basalto 294,15 

810087 2015 Licenciamento 

1401 – Licenciamento/ 
Licença Ambiental 
protocolizada em 

16/08/2017 

Ricardo Busin Argila 1,93 

810648 2015 
Autorização de 

Pesquisa 

261 – Autorização/ Pedido 
de reconsideração 
protocolizado em 

01/12/2017 

Fancy Club 
Lounge Bar Ltda 

Basalto 980,37 

810183 2015 
Requerimento 
de Pesquisa 

122 – Requerimento/ 
Indeferimento por não 

cumprimento de exigência 
em 11/03/2016 

Éder Mapeli Água Mineral 48,34 

810859 2015 
Requerimento 
de Pesquisa 

100 – Requerimento de 
pesquisa protocolizado 

em 10/07/2015 

Ruy Vianna 
Rocha Junior 

Argila 11,7 

810098 2015 
Autorização de 

Pesquisa 

294 – Autorização/ 
Homologação de renúncia 

de alvará publicado em 
20/07/2017 

Conpasul 
Construção e 
Serviços Ltda 

Basalto 47,82 

810588 2016 
Requerimento 
de Pesquisa 

122 – Requerimento 
indeferido por não 

cumprimento de exigência 

Vinte e Sete 
Comercial de 

Bebidas e 
Alimentos Ltda 

Argila 649,2 

810488 2016 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 22/01/2018 
Vanda Turella Basalto 1,94 

810577 2016 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 30/01/2017 

Fazendo São 
Clemente Ltda 

Cascalho 49,11 

810754 2017 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 25/01/2018 

Alencar Antonio 
Silvestro 

Ametista 18,75 

810757 2017 
Requerimento 

de Lavra 

336 – Requerimento/ 
Documento diverso 
protocolizado em 

07/12/2017 

Argilas Brum 
Ltda 

Argila 
Refratária 

86,5 

810522 2017 
Requerimento 
de Pesquisa 

135 – Requerimento/ 
Cumprimento de 

exigência protocolizado 
em 18/04/2018 

Fancy Club 
Loung Bar Ltda 

Basalto 404,95 

810759 2017 
Requerimento 

de 
Licenciamento 

700 – Requerimento 
protocolizado em 

13/09/2017 

Thomazi 
Terraplanagem 

Ltda 
Saibro 3,26 

810158 2017 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 31/01/2018 

Gramado Parks 
Investimentos e 
Intermediações 

Ltda 

Água Mineral 48,94 

810124 2017 
Requerimento 
de Pesquisa 

135 – Requerimento/ 
Cumprimento de 

exigência protocolizado 
em 08/02/2018 

Gramado Parks 
Investimentos e 
Intermediações 

Ltda 

Água Mineral 34,81 
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Nº 
Processo 

Ano Fase Último Evento Titular Substância 
Área 
(ha) 

810125 2017 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 31/01/2018 

Gramado Parks 
Investimentos e 
Intermediações 

Ltda 

Água Mineral 44,93 

810086 2017 
Autorização de 

Pesquisa 

264 – Autorização/ 
Pagamento TAH efetuado 

em 18/01/2018 

Ademir Luiz 
Ramme 

Água Mineral 50 

810044 2018 
Autorização de 

Pesquisa 

322 – Autorização/ Alvará 
de pesquisa de 02 anos 

publicado em 13/03/2018 

MTS Mineração 
Ltda 

Basalto 16,74 

810184 2018 
Requerimento 

de Lavra 
Garimpeira 

333 – Requerimento 
protocolizado em 

15/03/2018 
Jociele Silvestro Ametista 49,65 

TOTAL: 8.310,95 

 

Somam-se um total de 8.310,95 hectares de terras requeridas dentro da área de 

influência indireta, a grande maioria localizada na porção oeste e sul. Deste total, 

6.180,35 hectares, ou 74,36%, foram requisitados para exploração de Basaltos da 

Formação Serra Geral objetivando-se seu uso tanto para rochas ornamentais quanto 

como brita. Em segundo lugar aparecem as requisições de áreas para exploração dos 

aquíferos, retirando-se água mineral e por último a mineração de argilas e garimpagem 

de ametistas. Os dados mais recentes do DNPM indicam a requisição de apenas uma 

área onde encontra-se a AID do presente projeto. Como indicado abaixo, a área fica 

localizada ao sul de onde irão ser construídas as edificações e pista de pouso do 

aeroporto, distando aproximadamente 4 km. 

Segundo dados do DNPM, a área refere-se ao processo de número 810649 de 

2004 para exploração de água mineral com finalidades industriais em uma área com 

34,56 hectares. O titular responsável pelo pedido é a empresa Reflorestamento Sucará 

Ltda, inscrita no CNPJ 00.275.563/0001-92 e com titular/requerente Marcos André 

Scussiatto, inscrito no CPF 235.487.620-34, com responsabilidade estatutária. O 

responsável técnico do memorial descritivo e plano de pesquisa é Marco Antônio de 

Medeiros, inscrito no CPF 253.295.619-49. Em 21/03/2005 foi outorgado o Alvará de 

Pesquisa com dois anos de duração, sendo assim finalizado em 21/03/2007. No dia 

20/03/2007 foi protocolado o relatório final de pesquisa. Após pagamento de vistoria de 

fiscalização, em 19/06/2007 a empresa recebeu auto de infração materializado em multa. 

No dia 29/06/2007 foi aprovado o relatório final de pesquisa, sendo paga a multa descrita 

no dia 23/07/2007. Em 27/06/2008 foi protocolado requerimento para lavra. 
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Figura 173 - Polígono da área requerida para mineração (marrom) dentro da AID. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

8.1.4. Pedologia 

Os solos são sistemas abertos entre os diversos geoecossistemas que, 

constantemente, sofre ação dos mais diversos fluxos de matéria e energia. Sendo assim, 

este representa um sistema dinâmico, que evolui, se desenvolve e é formado de maneira 

contínua no ambiente. Os processos podogenéticos (formação de solos) são estudados 

em duas vias distintas: 1) modelo de processos múltiplos baseado em quatro processos: 

adições, perdas, transformações e translocações e 2) modelo de processos específicos, 

que considera as características particulares de cada solo como resultado da atuação 

de mecanismos específicos: laterização, silicificação, ferralitização, etc. 
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8.1.4.1. Características dos solos 

Cada solo apresenta características morfológicas que refletem os processos 

atuantes na sua formação. São justamente estas características que permitem distinguir 

um determinado tipo de solo dos demais. Destacam-se: 

• Cor: permite fazer inferências sobre o conteúdo de matéria orgânica 

presente, óxidos de ferro, processos formacionais, etc. Para facilitar esta 

identificação visual foi criada a Carte de Cores de Munsell, que considera as 

variações em escalas de três componentes (matriz, valor e croma). 

• Textura: influência direta no comportamento físico-hídrico do solo, tendo 

grande importância para o uso e manejo dos solos. Esta característica é 

expressa pela proporção dos componentes granulométricos da fase mineral 

do solo (areia, silte e argila). No Brasil utiliza-se o padrão organizado pela 

Embrapa em 1979: Argila (<0,002 mm), Silte (0,002 – 0,05 mm), Areia fina 

(0,05 – 0,2 mm), Areia grossa (0,2 – 2 mm), Cascalho (2 – 20 mm), Calhau 

(20 – 200 mm) e Matacão (>200 mm). 

• Estrutura: refere-se ao arranjo estabelecido pela ligação das partículas 

primárias entre si, por substâncias diversas como por exemplo matéria 

orgânica, óxidos, carbonatos, etc. Este arranjo pode dar origem aos peds, 

que são agregados separados entre si por superfícies de fraqueza. A 

estrutura é comumente caracterizada nos aspectos: Tipo (laminar, 

prismática, colunar, blocos, etc), Tamanho (muito pequena, pequena, média, 

grande e muito grande) e Grau de desenvolvimento (solta, fraca, moderada 

e forte). 

• Consistência: serve para diferenciar a adesão e coesão das partículas, que 

variam em função da textura, matéria orgânica e mineralogia. Para esta 

caracterização, são exigidas observações de campo em três condições de 

umidade: Seca (avalia a resistência à quebra ou esboroamento do torrão e 

classifica o solo em solta, macia, ligeiramente dura, dura, muito dura e 

extremamente dura), Úmida (dada pela friabilidade do torrão úmido, 

classificando em solta, muito friável, friável, firme, muito firme e 

extremamente firme) e Molhada (observada em amostras molhadas, 

amassadas e homogeneizadas com avaliação da plasticidade (ligeiramente 

plástica e muito plástica) e pegajosidade (não pegajosa, ligeiramente 

pegajosa e muito pegajosa). 
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• Porosidade: é descrita no perfil de solo e é relacionada à quantidade 

(poucos, comuns ou muitos) e tamanho dos poros (pequenos, médios, 

grandes e muito grandes). 

• Cerosidade: ocorre nas superfícies dos agregados ou poros, sendo 

característico um aspecto brilhoso ou lustroso. Este fato se deve à deposição 

de material inorgânico ou argila e é classificada conforme seu Grau de 

desenvolvimento (fraca, moderada ou forte) e Quantidade (pouco, comum 

ou abundante). 

• Nódulos ou concreções minerais: são corpos cimentados que diferem da 

matriz do solo e podem ser destacados do mesmo. Nódulos não possuem 

organização interna, diferentemente das concreções que são desenvolvidas 

a partir de um ponto, de forma concêntrica. 

• Coesão: é observada em campo através da dureza de horizontes quando 

secos (duro, muito duro ou extremamente duro) e friabilidade quando úmidos 

(friável ou firme). Em campo podem ser descritos solos moderadamente 

coesos (resistência a penetração de faca, martelo e trado), duro quando seco 

e friável quando úmido, e fortemente coesos (alta resistência à penetração 

de faca, martelo e trado), muito duro a extremamente duro quando seco e 

friável a firme quando úmido. 

 

Outras características observadas também são a presença de Minerais 

Magnéticos, Carbonatos, Manganês, Sulfetos, Eflorescências (crostas de sais). 

 

8.1.4.2. Horizontes e principais camadas do solo 

Segundo trabalho publicado sobre definições e notações dos horizontes 

(EMBRAPA, 1983), são reconhecidos 8 diferentes tipos principais, designados pelas 

letras L, T, O, A, E, B, C e R. A definição imposta pelas letras T, A, E e B são sempre 

referentes à horizontes, enquanto que O e C qualificam horizontes ou camadas e L e R 

designam exclusivamente camadas. 

• L – Camada superficial de cobertura constituída por restos de origem vegetal 

decompostos ou não, livre de saturação com água ou ocasional saturação. 

• T – Horizonte superficial ou sequente à camada L, de constituição orgânica 

ou mineral. Possui alto teor de matéria orgânica. Formado em condições de 
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boa drenagem ou ocasional saturação com água em ambiente com 

acumulação de detritos orgânicos em avançado estado de decomposição ou 

já decompostos. 

• O – Horizonte ou camada de constituição orgânica, superficial ou não, 

composto por resíduos acumulados sob condições de água estagnada, salvo 

se artificialmente drenados ou em condições de drenagem livre, porém 

saturados em água por longos períodos. São camadas ou horizontes de 

matéria orgânica em variados estados de decomposição. 

• A – Horizonte mineral, superficial ou em sequência ao horizonte T, O ou a 

camada L. As características deste horizonte são influenciadas pela matéria 

orgânica, principalmente o acréscimo desta associada com atividade 

biológica juntamente com perdas ou decomposição. Pode ocorrer que o 

horizonte A seja mais claro do que o subjacente, podendo conter apenas 

pequenas quantidades de matéria orgânica.  

• E – Horizonte mineral que possui a principal característica relacionada à 

perda de argilas silicatadas, ferro, alumínio ou matéria orgânica, 

separadamente ou em combinação com resultante concentração residual de 

areia e silte quartzosos ou de outros minerais resistentes. Forma-se próximo 

à superfície, resultado de processos de eluviação e normalmente encontra-

se sob o horizonte A, O ou T.  

• B – Horizonte mineral formado sob o E, A ou O, sendo bastante afetado por 

transformações pedogenéticas, restando pouco ou nada da estrutura original 

da rocha. Neoformação de argilas silicatadas, liberação de óxidos, estrutura 

em blocos, prismática ou granular, concentração de argilas ou matéria 

orgânica, concentração residual de sesquióxidos são comuns. 

• C – Horizonte ou camada mineral composta por material inconsolidado e 

pouco afetado por processos pedogenéticos, a partir do qual o solo pode ou 

não ser formado. 

• R – Camada mineral de material consolidado, coeso e que, quando úmido, 

não pode ser cortado com pá e constituindo substrato rochoso contínuo ou 

praticamente contínuo. 
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8.1.4.3. Classificação de solos 

Obtém-se a classificação através da análise e avaliação dos dados morfológicos, 

físicos, químicos e mineralógicos do perfil de solo. Outras características utilizadas são 

o clima, vegetação, relevo, condições hídricas, etc. A descrição morfológica do perfil e 

colete de material de campo são os primeiros passos. Para tal, devem ser seguidos 

critérios estabelecidos em manuais (IBGE, 2007; SANTOS et al., 2005) com o máximo 

de zelo. As características observadas devem ser descritas da forma mais completa, 

conforme os manuais. Todas as características são relevantes para caracterizar e 

classificar o solo, algumas sendo particularmente indispensáveis (descritas 

anteriormente). A chave de classificação é organizada em 6 níveis, estando os dois 

últimos ainda em discussão. Os quatro primeiros níveis são denominados de Ordens, 

subordens, grandes grupos e subgrupos. 

As ordens são: (1) Argissolos, (2) Cambissolos, (3) Chernossolos, (4) 

Espodossolos, (5) Gleissolos, (6) Latossolos, (7) Luvissolos, (8) Neossolos, (9) 

Nitossolos, (10) Organossolos, (11) Planossolos, (12) Plintossolos e (13) Vertíssolos. 

(1) Argissolos – Constituídos por material mineral com horizonte B textural 

imediatamente abaixo do A ou E. Ocorre argila de atividade baixa ou alta conjugada com 

saturação por bases baixa e/ou caráter alítico na maior parte de B. 

(2) Cambissolos – Constituído por material mineral com horizonte B incipiente 

subjacente a qualquer tipo de horizonte superficial ou horizonte A, quando o B incipiente 

apresentar argila de atividade alta e saturação por bases altas. 

(3) Chernossolos – Constituídos por material mineral que apresentam horizonte 

A seguido por: horizonte B incipiente ou textural com argila de atividade alta e saturação 

por bases altas; horizonte cálcico, petrocálcico ou de caráter carbonático coincidindo 

com o horizonte A e/ou C ou contato lítico desde que o horizonte A contenha 150 g/kg 

de solo. 

(4) Espodossolos – Constituídos por material mineral com horizonte B espódico 

imediatamente abaixo de E, A ou horizonte hístico, dentro de 200 cm da superfície do 

solou ou 400 cm somando-se A+E. 

(5) Gleissolos – Constituído pro material mineral com horizonte glei iniciando-

se nos primeiros 150 cm da superfície ou entre 50 e 150 cm desde que imediatamente 

abaixo do horizonte A ou E.  
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(6) Latossolos – Constituídos por material mineral com horizonte B latossólico 

precedido de qualquer tipo de horizonte A dentro de 200 cm da superfície do solo ou 

dentro de 300 cm se o A apresentar mais do que 150 cm de espessura. 

(7) Luvissolos – Constituídos por material mineral, com horizonte B textural com 

argila de atividade alta e saturação por bases altas na maior parte dos primeiros 100 cm. 

Horizonte B imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A ou sob horizonte E. 

(8) Neossolos – Solos pouco evoluídos, constituídos por material mineral ou 

orgânico com menos de 20 cm de espessura e não apresentando qualquer tipo de 

horizonte B. 

(9) Nitossolos – Constituídos por material mineral com 350 g/kg ou mais de 

argila, inclusive no horizonte A. Horizonte B nítico abaixo do A com argila de alta 

atividade dentro de 150 cm da superfície do solo. A policromia deve ser utilizada como 

critério adicional para distinguir entre Nitossolos e Argissolos Vermelhos ou Vermelhos-

Amarelos. Nitossolos praticamente não apresentam policromia acentuada no perfil e 

devem satisfazer: a) solos com todas as cores dos horizontes A e B em uma página de 

matiz admite-se variações de no máximo 2 unidades para valor e/ou 3 unidades para 

croma; b) solos apresentando cores dos horizontes A e B em duas páginas de matiz, 

admite-se variação de até 1 unidade e até 2 unidades de croma; c) solos apresentando 

cores dos horizontes A e B em mais de duas páginas de matiz, não se admite variação 

para valor e variações de até 1 unidade de croma. 

(10) Organossolos – Constituídos por material orgânico (conteúdo de carbono 

orgânico maior ou igual a 80 g/kg de TFSA). 

(11) Planossolos – Constituídos por material mineral com horizonte A ou E 

seguidos de B plânico. 

(12) Plintossolos – Constituídos por material mineral, apresentando horizonte 

plíntico ou litoplíntico ou concrecionário iniciando dentro de 40 cm da superfície ou dentro 

de 200 cm da superfície quando precedidos de horizonte glei ou imediatamente abaixo 

do horizonte A, E ou de outro horizonte de cor pálida. 

(13) Vertissolos – Constituídos por material mineral com horizonte vértico entre 

25 e 100 cm de profundidade e relação textural insuficiente para caracterizar B textural. 

Devem conter teor de argila nos 20 cm superficiais de no mínimo 300 g/kg de solo, fendas 

verticais em período seco com pelo menos 1 cm de largura e no mínimo 50 cm de 

profundidade, ausência de matéria com contato lítico, expansão linear (COLE) igual ou 
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superior a 0,06 em áreas irrigadas ou mal drenadas e ausência de qualquer tipo de 

horizonte B diagnóstico acima do horizonte vértico. 

 

Tabela 12 - Ocorrência de solos ao nível de Ordem do Sistema Brasileiro de Classificação de 
Solos. 

Unidade Área (km²) % 

Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos 16.047,00 8,05 

Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos 182,66 0,09 

Argissolos Vermelho Distróficos 8.468,43 4,25 

Argissolos Vermelho Eutróficos 6.178,82 3,1 

Cambissolos Húmicos Alumínicos 4.523,7 2,27 

Cambissolos Húmicos Distróficos 109,97 0,6 

Cambissolos Háplicos Alumínicos 3.100,47 1,55 

Cambissolos Háplicos Ta Eutróficos 59,25 0,03 

Cambissolos Háplicos Tb Distróficos 13.117,84 6,58 

Chernossolo Rêndzico Órtico 90,45 0,05 

Espodossolo Humilúvico Hidromórfico 832,12 0,42 

Gleissolo Sálico 400,29 0,20 

Gleissolo Melânico 1.375,89 0,69 

Gleissolo Háplico 660,92 0,33 

Latossolo Bruno Ácrico 1.224,36 0,61 

Latossolo Bruno Distrófico 6.689,66 3,36 

Latossolo Vermelho Distroférrico 19.585,88 9,83 

Latossolo Vermelho Eutroférrico 9.832,29 4,93 

Latossolo Vermelho Distrófico 21.304,41 10,69 

Latossolo Vermelho Eutrófico 2.412,04 1,21 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico 841,04 0,42 

Neossolo Litólicos Húmicos 3.827,70 1,92 

Neossolo Litólico Eutrófico 30.026,10 15,06 

Neossolo Litólico Distrófico 9.617,93 4,83 

Neossolo Flúvico Psamítico 104,6 0,05 

Neossolo Flúvico Tb Eutrófico 674,7 0,34 

Neossolo Quartzarênico Órtico 103,99 0,05 

Nitossolo Háplico Alumínico 1.558,08 0,78 

Nitossolo Vermelho Distroférrico 4.267,54 2,14 

Nitossolo Háplico Distrófico 1.331,72 0,67 

Nitossolo Vermelho Eutroférrico 22.876,91 11,48 

Nitossolo Háplico Eutrófico 267,20 0,13 

Organossolo Háplico 997,58 0,5 
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Unidade Área (km²) % 

Afloramentos Rochosos 1.661,08 0,83 

Fonte: Mapa de Solos do Estado do Paraná, Embrapa (2007). 

 

8.1.4.4. Pedologia do Rio Grande do Sul 

A análise geral do mapa de solos do estado permite uma primeira avaliação e 

subdivisão em pelo menos 5 áreas: Planalto, Campanha, Depressão Central, Escudo 

Sul-Rio-Grandense e Litoral (Museu de Solos/ Universidade Federal de Santa Maria –

UFSM). Cada uma destas áreas possui características geológicas, geomorfológicas, 

geotécnicas, climáticas e de uso e ocupação distintas, o que gera uma diferenciação no 

desenvolvimento dos solos para cada região.  Como descrito anteriormente, a região 

onde Caxias do Sul e, por conseguinte da área do presente EIA, está inserida em área 

plana limitada a norte pelo vale do rio das Antas e a sul pelo vale do Rio Caí. A porção 

de interesse enquadra-se na subdivisão do “Planalto”, descrita anteriormente. Esta 

estruturação forma uma espécie de “braço” da Formação Serra Geral, com Caxias do 

Sul nas porções superiores e vertentes escarpadas de ambos os lados com terminações 

nos canais dos rios supracitados.  Para leste da área, em regiões ainda mais elevadas 

do planalto serrano, estende-se os Campos de Cima da Serra, onde podem ser descritos 

inúmeras falhas com rios encaixados e formação de grandes cânions, como por exemplo 

o do Itaimbezinho e Fortaleza, na região de Cambará do Sul. Esta mudança de relevo, 

hidrografia e de tipos de rocha e microclimas irão acarretar diferentes desenvolvimentos 

para os solos da região (PRANCHA 13).  

 

Pedologia na Área de Influência Direta (AID) 

Nos mapas pedológico da área de Caxias do Sul (Folha SH-22-V-D) e, 

especificamente para a área de Vila Oliva (Folha SH-22-X-C-I-1) ,  confeccionados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como em mapa  e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS (ANEXO 21), a área de interesse 

encontra-se inserida no contexto de Cambissolos e, secundariamente, Argissolos, 

conforme classificação de solos da EMBRAPA (2006). Dentro das áreas abrangidas pela 

classe de cambissolos, foram descritos dois subtipos diferenciados tanto pela 

configuração do relevo onde ocorrem, como pelo tipo de substrato rochoso. O tipo 1 

(CBHa1 – Legenda da Carta de solos de Caxias do Sul, IBGE) ocorre em relevo 

suavemente ondulado ou ondulado com substrato rochoso constituído por riodacitos. Já 
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o tipo 2 (CBHa2) possui ocorrência em relevo ondulado a fortemente ondulado, mais 

irregular do que o tipo 1, possuindo substrato rochoso constituído por basaltos. Os dois 

tipos, mesmo ocorrendo em formas de relevos pouco distintas, e possuindo substratos 

rochosos diversos, apresentam muitas características semelhantes, como: coloração 

Bruno, são húmicos álicos, possuindo proeminente textura argilosa e muito argilosa, com 

fase rochosa ou não e associação complexa de solos litólicos álicos com horizonte A 

proeminente, de textura média e argilosa. Vale ressaltar que, por terem sido descritas 

apenas rochas ácidas e tabulares (Dacito Palmas) dentro da AID, bem como relevo 

suavemente ondulado, o cambissolo do tipo 1 possui amplo domínio em relação ao tipo 

2. A segunda classe de solo descrita para a área representa uma associção de argissolo 

acinzentado, ditrófico com típica textura muito argilosa em relevo suavemente ondulado 

+ cambissolo háplico TA, distrófico, típica textura argilosa em relevo ondulado e com 

horizonte A proeminente + neossolo litólico eutrófico típico, chernossólico com textura 

média e fase pedregosa em relevo ondulado. 

Estudos de campo indicam que o perfil de solo na AID não é muito profundo, 

sendo pouco desenvolvido em algumas regiões. O substrato rochoso encontra-se 

próximo à superfície, aflorando na forma de lageados e barrancos nas beiras de 

estradas. Em cortes de estrada, a espessura média dos perfis de solo analisados variou 

entre 1 e 2 metros. As maiores espessuras encontradas atingiram 4 metros e ocorrem 

em áreas deprimidas onde há acúmulo de água, vegetação e sedimentos erodidos em 

suas cercanias. Comumente os perfis de solo possuem uma geometria tabular ou 

lenticular, sempre com ocorrência de fragmentos com até dezenas de centímetros da 

rocha fonte, com suas terminações ocorrendo de encontro às vertentes pouco inclinadas 

dos morrotes de riodacito presentes na região (vide imagem abaixo). O relevo da região 

inclusa na AID é ondulado, sem grandes quebras de relevo ou escarpas, além de ser em 

sua grande maioria recoberto por plantações, o que não o torna susceptível a processos 

de movimentação de solo, erosão diferencial, formação de feições do tipo voçorocas, 

entre outros. Durante as visitas técnicas não foram descritos indícios de processos 

erosivos e/ou de movimentação de massas na região. 
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Figura 174 - Barrancos de beira de estrada com associação entre solos Argissolo + Cambissolo + 
Neossolo na área do projeto. Destaque para textura pedregosa com fragmentos de rocha 

(riodacitos) alcançando até 30 cm e presença proeminente de horizonte A. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

8.1.4.5. Ensaios de permeabilidade do solo 

O estudo preliminar realizou um ensaio de infiltração próximo ao local da futura 

locação do TPS, seguindo as orientações presentes na norma NBR 13969 (ABNT, 1997) 

para estimar a capacidade de percolação do solo (K). Inicialmente executou-se trado 

com profundidade de 4,72 metros com objetivo de determinar as camadas do local. Com 

este dado inicial se pode gerar a tabela abaixo, mostrando o perfil local até encontro do 

substrato rochoso. 

 

Tabela 13 - Profundidades das diferentes camadas em área de ensaio de infiltração. 

PROFUNDIDADE (m) 
MATERIAL 

DE Até 

0,00 0,20 Camada Vegetal 

0,20 0,60 Areia Argilosa Preta 

0,60 1,20 Argila Marrom 

1,20 4,72 Argila Amarela 

Fonte: IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura. 
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Foram abertos três poços de inspeção para se alcançar a profundidade de 90 

cm e poder começar a realizar os trados de 30 cm de profundidade para o ensaio. 

Saturou-se a cava do trado por 4 horas, como especificado na norma e após decorrido 

o período realizou-se o ensaio para obter o K na camada de argila marrom. Após 

realizado o ensaio, rebaixou-se o poço de inspeção até a profundidade de 2 metros para 

nesta posição realizar outros trados de 30 cm. Após mesmo período de saturação (4 

horas) realizou-se ensaio para avaliar o K da camada de argila amarela. Não se 

considerou o solo argiloso preto pois o sumidouro não será assentado nesta camada. 

Após obtenção das taxas em cada uma das camadas ponderou-se a taxa com a 

espessura de cada camada e obteve-se o Kprojeto = 0,027 m³/m².dia: 

• Camada 1 – Solo Argiloso Marrom (h=0,60 m; K=0,024m³/m².dia) 

• Camada 2 – Solo Argiloso Amarelo (h=3,52 m; K=0,028 m³/m².dia) 

 

8.1.4.5.1. Ensaios de infiltração 

O termo de referência que norteia este trabalho prevê a realização de um total 

de 288 ensaios de infiltração dentro da Área Diretamente Afetada. A realização dos 

ensaios se deu em duas etapas, a primeira no mês de abril, contabilizando 111 testes, e 

a segunda ao longo de maio e junho, somando os 177 restantes. O VOLUME III 

(Cartografia e Pranchas) apresenta a PRANCHA 14 – TESTES DEINFILTRAÇÃO (ADA), 

ou seja, esta planta contempla a localização de todos ensaios de infiltração realizados. 

Os ensaios seguiram a normativa NBR 13969 (ABNT, 1997). Os anexos 

presentes na norma versam sobre os procedimentos para estimar a capacidade de 

percolação do solo (parâmetro K), apresentam figuras referentes ao modo de instalação 

dos tanques, além de expor algumas características climáticas do Brasil. 

A norma para criação da vala de infiltração, onde os procedimentos serão 

realizados, ressalta que é necessário cuidado no modo de execução dos testes de 

percolação para obtenção de valores fidedignos em determinado tipo de solo. Ressalta 

ainda que inclusive a época (mais ou menos úmida, por exemplo) é fator de influência 

nos resultados. 

As cavas para o ensaio de percolação foram abertas com auxílio de cavadeira 

articulada, distribuídas regularmente por toda a extensão da área como mostra a 

PRANCHA 14, especificando em planta o número de cada ponto para facilitar o 

entendimento e interpretação dos resultados (vide PRANCHAS 14 A, 14B, 14C e 14D). 
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As cavas apresentaram aproximadamente 0,25 m de diâmetro e profundidade média de 

0,30 m.  

Após a abertura foi retirado o material solto de dentro das cavas e adicionado 5 

cm de brita. A última etapa antes das medições foi a saturação das aberturas com a 

intenção de simular condições críticas no sistema de absorção. 

Para a etapa de medição da taxa de percolação, consistiu em encher 0,20 m de 

água acima das britas e anotar o rebaixamento durante o período de 15 minutos com o 

auxílio de uma escala centimétrica e com um flutuador na extremidade, o qual fica em 

contato com a água. 

Os resultados dos testes realizados em campo podem ser observados na Tabela 

14. A partir da taxa de percolação foi possível calcular o coeficiente de permeabilidade 

pela conversão das unidades. A taxa máxima de aplicação diária foi calculada utilizando 

a fórmula gerada pela interpolação dos dados da tabela A.1 da NBR 13969 (ABNT, 

1997): 

 

𝑦 =  1,3611𝑥−0,513 

 

O Quadro 54 definido por Terzaghi e Peck (1967) classifica o grau de 

permeabilidade baseado nos valores do coeficiente de permeabilidade, facilitando, 

assim, a compreensão dos dados obtidos nos ensaios. 

 

Quadro 54 - Correlação do coeficiente de permeabilidade com o grau de permeabilidade do solo. 

COEFICIENTE DE PERMEABILIDADE K (cm/s) GRAU DE PERMEABILIDADE  

109 a 1 Muito Alto 

1 a 10-1 Alto 

 10-1 a 10-3 Médio 

 10-3 a 10-5 Baixo 

 10-5 a 10-7 Muito Baixo 

< 10-7 Praticamente Impermeável 

Fonte: Terzaghi & Peck (1967). 

 

A escala de cores apresentada na Tabela 14 tem a finalidade de ilustrar a 

magnitude dos coeficientes de permeabilidade conforme a escala proposta no Quadro 

54. Abaixo segue a legenda para o código de cores conforme taxa de permeabilidade. 
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LEGENDA 

Alto 

 

 

 

 

Médio 

 

 
 

 

Baixo 

 
Tabela 14 - Resultados dos testes de infiltração. 

Ponto 
Taxa de Percolação 

(min/m) 
Coeficiente de Permeabilidade 

(cm/s) 
Taxa máxima de 

aplicação (m³/m² d) 

T001 400,0 4,17E-03 Médio 0,063 

T002 416,7 4,00E-03 Médio 0,062 

T003 400,0 4,17E-03 Médio 0,063 

T004 2250,0 7,41E-04 Baixo 0,026 

T005 299,2 5,57E-03 Médio 0,073 

T006 436,1 3,82E-03 Médio 0,060 

T007 611,7 2,72E-03 Médio 0,051 

T008 402,0 4,15E-03 Médio 0,063 

T009 369,0 4,52E-03 Médio 0,066 

T010 677,8 2,46E-03 Médio 0,048 

T011 411,9 4,05E-03 Médio 0,062 

T012 105,9 1,57E-02 Médio 0,124 

T013 150,9 1,10E-02 Médio 0,104 

T014 71,2 2,34E-02 Médio 0,153 

T015 232,4 7,17E-03 Médio 0,083 

T016 416,7 4,00E-03 Médio 0,062 

T017 374,0 4,46E-03 Médio 0,065 

T018 310,0 5,38E-03 Médio 0,072 

T019 149,3 1,12E-02 Médio 0,104 

T020 96,1 1,74E-02 Médio 0,131 

T021 90,7 1,84E-02 Médio 0,135 

T022 22,4 7,44E-02 Médio 0,276 

T023 92,5 1,80E-02 Médio 0,133 

T024 53,8 3,10E-02 Médio 0,176 
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Ponto 
Taxa de Percolação 

(min/m) 
Coeficiente de Permeabilidade 

(cm/s) 
Taxa máxima de 

aplicação (m³/m² d) 

T025 29,5 5,66E-02 Médio 0,240 

T026 313,3 5,32E-03 Médio 0,071 

T027 547,9 3,04E-03 Médio 0,054 

T028 103,4 1,61E-02 Médio 0,126 

T029 48,1 3,46E-02 Médio 0,187 

T030 77,9 2,14E-02 Médio 0,146 

T031 28,0 5,95E-02 Médio 0,246 

T032 83,1 2,00E-02 Médio 0,141 

T033 105,0 1,59E-02 Médio 0,125 

T034 76,1 2,19E-02 Médio 0,147 

T035 93,5 1,78E-02 Médio 0,133 

T036 78,8 2,11E-02 Médio 0,145 

T037 134,1 1,24E-02 Médio 0,110 

T038 34,6 4,82E-02 Médio 0,221 

T039 277,9 6,00E-03 Médio 0,076 

T040 152,1 1,10E-02 Médio 0,103 

T041 192,1 8,68E-03 Médio 0,092 

T042 93,9 1,77E-02 Médio 0,132 

T043 64,8 2,57E-02 Médio 0,160 

T044 136,1 1,22E-02 Médio 0,109 

T045 100,7 1,66E-02 Médio 0,128 

T046 59,7 2,79E-02 Médio 0,167 

T047 224,1 7,44E-03 Médio 0,085 

T048 23,4 7,12E-02 Médio 0,270 

T049 373,8 4,46E-03 Médio 0,065 

T050 95,9 1,74E-02 Médio 0,131 

T051 48,6 3,43E-02 Médio 0,186 

T052 57,3 2,91E-02 Médio 0,171 

T053 96,4 1,73E-02 Médio 0,131 

T054 36,8 4,53E-02 Médio 0,214 

T055 41,0 4,07E-02 Médio 0,203 

T056 45,5 3,66E-02 Médio 0,192 

T057 40,5 4,11E-02 Médio 0,204 

T058 17,6 9,47E-02 Médio 0,313 

T059 19,3 8,63E-02 Médio 0,298 

T060 262,6 6,35E-03 Médio 0,078 
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Ponto 
Taxa de Percolação 

(min/m) 
Coeficiente de Permeabilidade 

(cm/s) 
Taxa máxima de 

aplicação (m³/m² d) 

T061 12,6 1,32E-01 Alto 0,371 

T062 57,6 2,89E-02 Médio 0,170 

T063 50,0 3,33E-02 Médio 0,183 

T064 29,1 5,73E-02 Médio 0,241 

T065 44,7 3,73E-02 Médio 0,194 

T066 82,0 2,03E-02 Médio 0,142 

T067 23,9 6,98E-02 Médio 0,267 

T068 23,9 6,99E-02 Médio 0,267 

T069 66,3 2,51E-02 Médio 0,158 

T070 93,1 1,79E-02 Médio 0,133 

T071 57,5 2,90E-02 Médio 0,170 

T072 101,7 1,64E-02 Médio 0,127 

T073 56,0 2,97E-02 Médio 0,173 

T074 66,2 2,52E-02 Médio 0,158 

T075 153,6 1,09E-02 Médio 0,103 

T076 34,5 4,83E-02 Médio 0,221 

T077 282,9 5,89E-03 Médio 0,075 

T078 125,4 1,33E-02 Médio 0,114 

T079 36,5 4,57E-02 Médio 0,215 

T080 29,0 5,75E-02 Médio 0,242 

T081 40,5 4,11E-02 Médio 0,204 

T082 61,1 2,73E-02 Médio 0,165 

T083 133,6 1,25E-02 Médio 0,111 

T084 64,8 2,57E-02 Médio 0,160 

T085 19,4 8,58E-02 Médio 0,297 

T086 46,1 3,62E-02 Médio 0,191 

T087 57,8 2,88E-02 Médio 0,170 

T088 85,1 1,96E-02 Médio 0,139 

T089 50,1 3,32E-02 Médio 0,183 

T090 17,1 9,77E-02 Médio 0,318 

T091 28,1 5,94E-02 Médio 0,246 

T092 220,0 7,58E-03 Médio 0,086 

T093 204,0 8,17E-03 Médio 0,089 

T094 102,2 1,63E-02 Médio 0,127 

T095 53,6 3,11E-02 Médio 0,176 

T096 187,9 8,87E-03 Médio 0,093 
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Ponto 
Taxa de Percolação 

(min/m) 
Coeficiente de Permeabilidade 

(cm/s) 
Taxa máxima de 

aplicação (m³/m² d) 

T097 204,9 8,13E-03 Médio 0,089 

T098 68,7 2,43E-02 Médio 0,155 

T099 97,6 1,71E-02 Médio 0,130 

T100 72,7 2,29E-02 Médio 0,151 

T101 111,7 1,49E-02 Médio 0,121 

T102 31,7 5,25E-02 Médio 0,231 

T103 39,3 4,24E-02 Médio 0,207 

T104 32,1 5,19E-02 Médio 0,229 

T105 44,3 3,76E-02 Médio 0,195 

T106 97,3 1,71E-02 Médio 0,130 

T107 163,3 1,02E-02 Médio 0,100 

T108 114,9 1,45E-02 Médio 0,119 

T109 80,4 2,07E-02 Médio 0,143 

T110 196,2 8,49E-03 Médio 0,091 

T111 90,8 1,84E-02 Médio 0,135 

T112 107,0 1,56E-02 Médio 0,124 

T113 215,4 7,74E-03 Médio 0,086 

T114 252,5 6,60E-03 Médio 0,080 

T115 33,7 4,95E-02 Médio 0,224 

T116 269,8 6,18E-03 Médio 0,077 

T117 250,0 6,67E-03 Médio 0,080 

T118 255,6 6,52E-03 Médio 0,079 

T119 155,0 1,08E-02 Médio 0,102 

T120 220,0 7,58E-03 Médio 0,086 

T121 551,9 3,02E-03 Médio 0,053 

T122 424,2 3,93E-03 Médio 0,061 

T123 101,5 1,64E-02 Médio 0,127 

T124 224,1 7,44E-03 Médio 0,085 

T125 783,3 2,13E-03 Médio 0,045 

T126 150,1 1,11E-02 Médio 0,104 

T127 146,4 1,14E-02 Médio 0,105 

T128 273,9 6,08E-03 Médio 0,076 

T129 139,3 1,20E-02 Médio 0,108 

T130 94,4 1,77E-02 Médio 0,132 

T131 51,0 3,27E-02 Médio 0,181 

T132 234,1 7,12E-03 Médio 0,083 
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Ponto 
Taxa de Percolação 

(min/m) 
Coeficiente de Permeabilidade 

(cm/s) 
Taxa máxima de 

aplicação (m³/m² d) 

T133 147,0 1,13E-02 Médio 0,105 

T134 189,3 8,81E-03 Médio 0,092 

T135 55,3 3,01E-02 Médio 0,174 

T136 622,9 2,68E-03 Médio 0,050 

T137 144,1 1,16E-02 Médio 0,106 

T138 61,9 2,69E-02 Médio 0,164 

T139 396,7 4,20E-03 Médio 0,063 

T140 412,6 4,04E-03 Médio 0,062 

T141 14,6 1,14E-01 Alto 0,344 

T142 64,0 2,61E-02 Médio 0,161 

T143 131,7 1,27E-02 Médio 0,111 

T144 153,0 1,09E-02 Médio 0,103 

T145 111,5 1,50E-02 Médio 0,121 

T146 250,8 6,65E-03 Médio 0,080 

T147 175,2 9,51E-03 Médio 0,096 

T148 294,5 5,66E-03 Médio 0,074 

T149 113,4 1,47E-02 Médio 0,120 

T150 303,8 5,49E-03 Médio 0,072 

T151 165,8 1,01E-02 Médio 0,099 

T152 114,4 1,46E-02 Médio 0,120 

T153 783,3 2,13E-03 Médio 0,045 

T154 156,3 1,07E-02 Médio 0,102 

T155 173,9 9,59E-03 Médio 0,097 

T156 521,7 3,19E-03 Médio 0,055 

T157 301,4 5,53E-03 Médio 0,073 

T158 91,2 1,83E-02 Médio 0,134 

T159 465,7 3,58E-03 Médio 0,058 

T160 483,4 3,45E-03 Médio 0,057 

T161 611,1 2,73E-03 Médio 0,051 

T162 641,7 2,60E-03 Médio 0,049 

T163 54,7 3,05E-02 Médio 0,175 

T164 49,7 3,35E-02 Médio 0,183 

T165 63,0 2,65E-02 Médio 0,163 

T166 517,4 3,22E-03 Médio 0,055 

T167 205,5 8,11E-03 Médio 0,089 

T168 166,7 1,00E-02 Médio 0,099 
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Ponto 
Taxa de Percolação 

(min/m) 
Coeficiente de Permeabilidade 

(cm/s) 
Taxa máxima de 

aplicação (m³/m² d) 

T169 1062,5 1,57E-03 Médio 0,038 

T170 571,7 2,92E-03 Médio 0,052 

T171 58,8 2,83E-02 Médio 0,168 

T172 545,0 3,06E-03 Médio 0,054 

T173 155,0 1,08E-02 Médio 0,102 

T174 538,3 3,10E-03 Médio 0,054 

T175 870,0 1,92E-03 Médio 0,042 

T176 1000,0 1,67E-03 Médio 0,039 

T177 115,7 1,44E-02 Médio 0,119 

T178 51,3 3,25E-02 Médio 0,181 

T179 22,0 7,58E-02 Médio 0,279 

T180 38,2 4,36E-02 Médio 0,210 

T181 283,3 5,88E-03 Médio 0,075 

T182 190,5 8,75E-03 Médio 0,092 

T183 76,0 2,19E-02 Médio 0,148 

T184 210,0 7,94E-03 Médio 0,088 

T185 237,7 7,01E-03 Médio 0,082 

T186 69,2 2,41E-02 Médio 0,155 

T187 212,5 7,84E-03 Médio 0,087 

T188 783,3 2,13E-03 Médio 0,045 

T189 1250,0 1,33E-03 Médio 0,035 

T190 63,0 2,65E-02 Médio 0,163 

T191 135,0 1,24E-02 Médio 0,110 

T192 246,7 6,76E-03 Médio 0,081 

T193 772,2 2,16E-03 Médio 0,045 

T194 86,6 1,92E-02 Médio 0,138 

T195 102,9 1,62E-02 Médio 0,126 

T196 462,2 3,61E-03 Médio 0,058 

T197 156,5 1,07E-02 Médio 0,102 

T198 186,2 8,95E-03 Médio 0,093 

T199 48,4 3,44E-02 Médio 0,186 

T200 66,3 2,51E-02 Médio 0,158 

T201 558,6 2,98E-03 Médio 0,053 

T202 89,9 1,85E-02 Médio 0,135 

T203 80,5 2,07E-02 Médio 0,143 

T204 235,9 7,06E-03 Médio 0,083 
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Ponto 
Taxa de Percolação 

(min/m) 
Coeficiente de Permeabilidade 

(cm/s) 
Taxa máxima de 

aplicação (m³/m² d) 

T205 166,4 1,00E-02 Médio 0,099 

T206 620,0 2,69E-03 Médio 0,050 

T207 229,8 7,25E-03 Médio 0,084 

T208 163,9 1,02E-02 Médio 0,100 

T209 92,1 1,81E-02 Médio 0,134 

T210 225,0 7,41E-03 Médio 0,085 

T211 363,3 4,59E-03 Médio 0,066 

T212 61,8 2,69E-02 Médio 0,164 

T213 158,9 1,05E-02 Médio 0,101 

T214 683,3 2,44E-03 Médio 0,048 

T215 13,3 1,26E-01 Alto 0,361 

T216 8,9 1,88E-01 Alto 0,444 

T217 148,2 1,12E-02 Médio 0,105 

T218 21,6 7,72E-02 Médio 0,282 

T219 15,5 1,07E-01 Alto 0,333 

T220 10,2 1,63E-01 Alto 0,413 

T221 35,1 4,75E-02 Médio 0,219 

T222 301,4 5,53E-03 Médio 0,073 

T223 93,9 1,77E-02 Médio 0,132 

T224 29,4 5,66E-02 Médio 0,240 

T225 276,3 6,03E-03 Médio 0,076 

T226 583,3 2,86E-03 Médio 0,052 

T227 19,9 8,36E-02 Médio 0,293 

T228 112,7 1,48E-02 Médio 0,121 

T229 106,3 1,57E-02 Médio 0,124 

T230 1050,0 1,59E-03 Médio 0,038 

T231 374,2 4,45E-03 Médio 0,065 

T232 18,3 9,10E-02 Médio 0,306 

T233 317,9 5,24E-03 Médio 0,071 

T234 10,4 1,60E-01 Alto 0,409 

T235 236,7 7,04E-03 Médio 0,082 

T236 72,2 2,31E-02 Médio 0,151 

T237 361,0 4,62E-03 Médio 0,066 

T238 1050,0 1,59E-03 Médio 0,038 

T239 86,0 1,94E-02 Médio 0,139 

T240 242,8 6,86E-03 Médio 0,081 
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Ponto 
Taxa de Percolação 

(min/m) 
Coeficiente de Permeabilidade 

(cm/s) 
Taxa máxima de 

aplicação (m³/m² d) 

T241 1050,0 1,59E-03 Médio 0,038 

T242 176,7 9,43E-03 Médio 0,096 

T243 588,3 2,83E-03 Médio 0,052 

T244 557,4 2,99E-03 Médio 0,053 

T245 244,1 6,83E-03 Médio 0,081 

T246 207,0 8,05E-03 Médio 0,088 

T247 1183,3 1,41E-03 Médio 0,036 

T248 63,5 2,62E-02 Médio 0,162 

T249 329,8 5,05E-03 Médio 0,070 

T250 52,3 3,19E-02 Médio 0,179 

T251 605,0 2,75E-03 Médio 0,051 

T252 1183,3 1,41E-03 Médio 0,036 

T253 20,3 8,19E-02 Médio 0,290 

T254 737,3 2,26E-03 Médio 0,046 

T255 76,4 2,18E-02 Médio 0,147 

T256 26,5 6,29E-02 Médio 0,253 

T257 383,6 4,34E-03 Médio 0,064 

T258 142,5 1,17E-02 Médio 0,107 

T259 270,8 6,15E-03 Médio 0,077 

T260 56,4 2,96E-02 Médio 0,172 

T261 18,3 9,11E-02 Médio 0,306 

T262 532,6 3,13E-03 Médio 0,054 

T263 61,3 2,72E-02 Médio 0,165 

T264 64,0 2,61E-02 Médio 0,161 

T265 703,3 2,37E-03 Médio 0,047 

T266 160,0 1,04E-02 Médio 0,101 

T267 67,6 2,47E-02 Médio 0,157 

T268 33,0 5,06E-02 Médio 0,227 

T269 97,9 1,70E-02 Médio 0,130 

T270 210,0 7,94E-03 Médio 0,088 

T271 9,7 1,71E-01 Alto 0,423 

T272 7,5 2,21E-01 Alto 0,483 

T273 225,0 7,41E-03 Médio 0,085 

T274 228,9 7,28E-03 Médio 0,084 

T275 1050,0 1,59E-03 Médio 0,038 

T276 1000,0 1,67E-03 Médio 0,039 
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Ponto 
Taxa de Percolação 

(min/m) 
Coeficiente de Permeabilidade 

(cm/s) 
Taxa máxima de 

aplicação (m³/m² d) 

T277 480,0 3,47E-03 Médio 0,057 

T278 150,0 1,11E-02 Médio 0,104 

T279 862,9 1,93E-03 Médio 0,042 

T280 150,0 1,11E-02 Médio 0,104 

T281 210,0 7,94E-03 Médio 0,088 

T282 820,0 2,03E-03 Médio 0,044 

T283 2413,3 6,91E-04 Baixo 0,025 

T284 415,0 4,02E-03 Médio 0,062 

T285 1000,0 1,67E-03 Médio 0,039 

T286 54,7 3,05E-02 Médio 0,175 

T287 1000,0 1,67E-03 Médio 0,039 

T288 285,7 5,83E-03 Médio 0,075 

T289 325,0 5,13E-03 Médio 0,070 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Os resultados dos testes permitiram a confecção da PRANCHA 14 – TESTES 

DE INFILTRAÇÃO (ADA) com as zonas de isopermeabilidade dentro da Área 

Diretamente Afetada. Pode-se perceber que as taxas maiores, isto é, as zonas mais 

permeáveis coincidem com as porções de lavoura e pomar no terreno, onde se percebem 

as maiores alterações sobre o caráter natural do solo. Aquelas menos permeáveis estão 

próximas a recursos hídricos, áreas úmidas e remanescentes florestais, onde não houve 

grande modificação do solo. Atenta-se que áreas intervidas podem também diminuir a 

permeabilidade do solo através de processos como a compactação. 

Em geral os resultados apontam para um solo fracamente drenado, onde as 

baixas taxas de permeabilidade privilegiam o escoamento superficial e o acúmulo de 

água em interflúvios, como se observa na presença de banhados e áreas úmidas na 

ADA. O relevo suave e a cobertura vegetal inibem a instalação de processos erosivos 

pluviais. As atividades de agricultura tendem a criar áreas onde a permeabilidade é 

artificialmente maior, devido a revolvimento do solo para plantio. Já áreas de trafego e 

estradas internas sofrem compactação e demonstrariam taxas anomalamente baixas, 

fato não observado nos resultados, já que se eliminou a realização dos testes sobre este 

tipo de substrato. 
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8.1.5. Geotecnia 

Análises geotécnicas na área do empreendimento foram realizadas pelo 

consórcio IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura entre os dias 24 e 31 de maio de 

2016. Nesta parte do trabalho foram realizadas sondagens a trado (TR), poços de 

inspeção (PI), sondagens a percussão (SP), sondagens rotativas (Sr), ensaios de 

infiltração e ensaios laboratoriais (classificação SUCS e HBR). Todas as amostras 

coletadas foram analisadas no Laboratório de Geotecnia do Consórcio, em Nova 

Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Os resultados foram traduzidos em plantas, boletins 

de sondagem, boletins de poços, tabelas, resumos dos ensaios, perfis litológicos e 

descritivos, dentre outros produtos. A Prancha 35 mostra a localização dentro da ADA 

do empreendimento de todas as sondagens realizadas nesta etapa. 

 

8.1.5.1. Sondagens a trado (TR) 

Foram utilizadas três normas para orientar a rotina dos ensaios realizados: 1- 

NBR 9603 (ABNT, 1986) Sondagem a Trado; 2- FAA AC 150/5320-6E (Airport Pavement 

and Design Evaluation) e 3 NBR 7250 (ABNT, 1982) Identificação e descrição de 

amostras de solo obtidas em sondagens de simples reconhecimento dos solos. 

Realizou-se um total de 10 furos para o empreendimento, chegando-se em um 

total de 30 metros de TR. Foi considerada (conforme norma AC 150/5320-6E da FAA) 

uma profundidade média de 3 metros, podendo ser interrompida antes pelo 

desmoronamento do furo ou encontro do nível d’água (ND).  

Para tal, foi utilizado trado a seco com diâmetro de 10 cm. A maioria dos furos 

realizados não alcançou os 3 metros propostos, ao passo que um deles teve esta marca 

ultrapassada e apenas três deles chegaram à profundidade média citada (vide tabela 

abaixo). 

 

Tabela 15 - Profundidade alcançada em cada furo de sondagem a trado. 

TR Profundidade (m) 

01 0,68 

02 0,86 

03 2,20 

04 3,40 

05 3,00 

06 3,00 

07 2,30 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

368 

TR Profundidade (m) 

08 3,00 

09 0,70 

10 1,40 

TOTAL 20,54 

Fonte: Relatório do consórcio IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura – Aeroporto Vila Oliva. 

 

No geral, foi descrita camada com aproximadamente 20 cm de cobertura vegetal, 

seguida por solo argiloso marrom a amarelo com alguns pontos ocorrendo solos com 

uma maior quantidade de material orgânico e de coloração acinzentada. A maioria dos 

pontos não alcançou a média de 3 metros de profundidade, pois se constatou substrato 

rochoso próximo da superfície. 

Neste contexto, oito do total de dez sondagens a trado foram locadas nas 

proximidades da futura pista de pouso do aeroporto, como pode ser verificado a seguir. 

 

Tabela 16 - Localização de cada furo de sondagem a trado. 

PONTO NORTE LESTE 

ST-01 67717120.396 510908.277 

ST-02 6771997.470 510732.544 

ST-03 6772342.986 510694.957 

ST-04 6772610.580 510473.174 

ST-05 6772956.095 510435.587 

ST-06 6773223.689 510213.804 

ST-07 6773569.204 510176.217 

ST-08 6773856.278 510000.483 

ST-09 6772353.280 510512.259 

ST-10 6772227.417 510241.698 

Fonte: Relatório do consórcio IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura – Aeroporto Vila Oliva. 

 
Figura 175 - Planta baixa esquemático do empreendimento com os pontos onde foram realizadas 

as sondagens a trado. 

 
Fonte: Relatório do consórcio IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura – Aeroporto Vila Oliva. 
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A análise dos boletins de sondagem a trado permite propor uma correlação dos 

perfis litológicos encontrados nas áreas analisadas. A cobertura vegetal na região 

analisada varia apenas 5 centímetros para mais e para menos nos perfis, enquanto que 

a espessura das camadas de argila apresenta grandes variações principalmente pela 

profundidade em que se encontra o substrato rochoso. Três tipos de argila foram 

reconhecidos (marrom, amarela e cinza) bem como areia argilosa identificada apenas 

em uma das sondagens e com espessura de apenas 38 centímetros. Pode-se interpretar 

que as argilas amarelas se encontram em contato direto com a cobertura vegetal apenas 

nos locais onde não ocorrem os outros dois tipos. Quando formada e/ou depositada 

conjuntamente com as argilas cinza e marrom, a de coloração amarela sempre está em 

nível mais profundo. Não é possível se verificar a relação entre as argilas de cor marrom 

e cinza já que não ocorrem conjuntamente em nenhuma das sondagens realizadas e 

expostas na figura. Porém, em sondagem realizadas para abertura de poço de inspeção, 

foi identificada a argila de cor marrom em níveis mais rasos do que a cinza, sobrepondo-

a. A única camada de areia identificada aparece na décima sondagem, realizada fora da 

área da pista de pouso, estando sobreposta à camada com quase um metro de 

espessura de argila cinza. As maiores espessuras descritas coincidem com as argilas de 

coloração marrom, em perfil com 2 metros e 15 centímetros na sondagem de número 4. 

A seguinte estratigrafia das argilas e areias é proposta (da base para o topo): argila 

amarela/argila cinza/argila marrom/areia argilosa preta/cobertura vegetal. 

 

Figura 176 - Correlação dos perfis confeccionados com base em análises em sondagens a trado. 

 
Fonte: IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

8.1.5.2. Poços de inspeção (PI) 

Foram utilizadas as seguintes normas para estas sondagens: 1- NBR 9604 – 

Abertura de Poço e Trincheira de Inspeção em Solo com Retirada de Amostras 

Deformadas e Indeformadas; 2- FAA AC 150/5320-6E (Airport Pavemente and Design 

Evaluation); 3- NBR 7250 (ABNT, 1982) – Identificação e descrição de amostras de solo 

obtidas em sondagens de simples reconhecimento dos solos e 4- NBR 7185 (ABNT, 
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1986) – Solo – Determinação da Massa Específica Aparente, “In Situ”, com Emprego do 

Frasco de Areia. Com a execução das sondagens a trado fez-se a execução dos poços 

de inspeção.  

Nesta etapa se coletou amostras deformadas em poços com 2 metros de 

profundidade para caracterizar o material em laboratório. Quando o poço apresentou o 

mesmo material foram coletadas apenas duas amostras. Quando mais de um tipo de 

subleito foi exposto, coletou-se uma amostra para cada unidade. Os poços ficaram 

abertos por cerca de 20 minutos cada, não se verificando qualquer tipo de instabilidade 

do terreno. Para abranger toda a área de interesse, foi proposto 100 m³ de poço de 

inspeção, traduzidos em 40 poços (Tabela 17) com profundidade de 2 metros e abertura 

de boca com 1 m². O total de material coletado foi de 84,90 m³ ao final da etapa. 

 

Tabela 17 - Metragem cúbica retirada de cada poço de inspeção. 

PI VOLUME (m³) PI VOLUME (m³) 

01 0,50 16 2,00 

02 2,00 17 2,00 

03 2,00 18 2,00 

04 2,00 19 2,00 

05 2,00 20 1,70 

06 0,70 21 2,00 

07 0,90 22 2,00 

08 1,80 23 2,00 

09 1,70 24 0,40 

10 2,00 25 0,30 

11 2,00 26 0,80 

12 2,00 27 0,60 

13 2,00 28 2,00 

14 2,00 29 1,10 

15 2,00 30 2,20 

31 2,00 41 2,00 

32 1,40 42 2,00 

33 2,00 43 2,00 

34 1,70 44 2,00 

35 2,00 45 1,60 

36 1,70 46 2,00 

37 2,00 47 2,00 

38 2,00 48 2,00 
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PI VOLUME (m³) PI VOLUME (m³) 

39 0,60 49 1,20 

40 2,00 50 2,00 

TOTAL 84,90 

Fonte: IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

A análise dos poços indicou uma espessura média de 20 cm de cobertura 

vegetal, como descrito anteriormente. No perfil feito na área próxima ao futuro TPS, da 

porção superior para a inferior, se segue solo de cor preta, uma argila marrom e nos 

níveis mais profundos (2 metros) um solo amarelo. As mesmas variações descritas nas 

sondagens a trado para os perfis de subleito foram verificadas nos PI. Não foi encontrado 

o nível do lençol freático. Foram realizados, ainda, a abertura de outros 3 poços de 

inspeção para realização de ensaios de infiltração, cada um com 2 m³. 

Nos solos da área de abrangência do projeto foram identificadas quatro 

amostras: marrom, amarelo, preto e cinza.  

Segundo a classificação SUCS, a amostra marrom foi classificada próximas a 

argila pouco e muito plásticas (CL e CH) e segundo classificação HRB com IG (número 

inteiro de 0 a 20 que define a capacidade de suporte do terreno de fundação de um 

pavimento; quanto menor o valor, melhor o solo) variando de 14 a 17, subgrupo A-7. A 

ABNT o classifica como solo argilo-siltoso. 

A amostra amarela, conforme a classificação SUCS, é classificada próxima a 

argila pouco e muito plásticas (CL e CH), classificação HRB com IG variando de 13 a 15, 

também do subgrupo A-7, e ABNT o classificando como solo argilo-arenoso. 

A amostra preta foi classificada como próxima a silte elástico (MH) segundo a 

SUCS, e com IG variando de 10 a 11 pela HRB, pertencendo também ao subgrupo A-7. 

A ABNT classifica este solo como argilo-arenoso. 

Por fim, a amostra cinza é classificada como próxima a argila pouco e muito 

plástica (CL e CH) segundo a SUCS; IG variando de 13 a 16, subgrupo A-7, pela HRB e 

é classificada pela ABNT como solo argilo-siltoso.  

Os dados estatísticos de todos as análises feitas nos materiais coletados estão 

expostos na imagem abaixo. 
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Figura 177 - Tabelas com dados estatísticos das análises feitas nos quatro tipos de material 
reconhecidos e testados na área de abrangência. 

 
Fonte: IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

8.1.5.3. Sondagem a Percussão (SP) 

A rotina para estes ensaios seguiu a norma NBR 6484 (ABNT, 2001) – Solo – 

Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT – Método de Ensaio. As sondagens 

foram realizadas tendo como base os locais onde os futuros edifícios do empreendimento 

irão ser construídos. Um total de 42 ensaios foram realizados. 

 

Tabela 18 - Resumo das profundidades das sondagens a percussão. 

SP PROFUNDIDADE (m) SP PROFUNDIDADE (m) 

01 3,60 09 1,70 

01-A 3,55 09-A 1,80 

02 3,50 10 1,60 

02-A 3,50 10-A 1,70 

03 3,25 11 1,10 

03-A 3,20 11-A 1,10 

04 0,90 12 1,40 

04-A 0,90 12-A 1,45 

05 1,00 13 3,60 
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SP PROFUNDIDADE (m) SP PROFUNDIDADE (m) 

05-A 1,00 13-A 3,70 

06 0,80 14 2,80 

06-A 0,90 14-A 2,75 

07 2,50 15 2,90 

07-A 2,60 15-A 2,75 

08 1,90 16 2,20 

08-A 1,80 16-A 2,00 

17 1,60 

 

17-A 1,70 

18 2,80 

18-A 2,20 

19 1,00 

19-A 0,95 

20 0,90 

20-A 0,90 

21 1,55 

21-A 1,60 

TOTAL 84,65 

Fonte: IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

As sondagens identificaram a mesma camada descrita anteriormente, de 

cobertura vegetal com cerca de 20 cm. Em termos de resistência observa-se que as 

camadas acima da rocha possuem NSPT em torno de dois golpes. O substrato rochoso 

é encontrado normalmente em cerca de 2,0 metros de profundidade. 

 

8.1.5.4. Sondagem Rotativa (SR) 

Foi utilizada a norma DNER – PRO 102/97: Sondagem de reconhecimento pelo 

método rotativo. Realizaram-se 8 furos denominados: SR01, SR03, SR04, SR05, SR06, 

SR07, SR08 e SR09 (Tabela 19). Os furos SR02 e SR10 não foram aprovados para 

execução pela fiscalização, pois não se enquadraram nas normas. 

 

Tabela 19 - Profundidades alcançadas com as sondagens rotativas. 

SR Profundidade TOTAL* (m) Profundidade Sondagem Rotativa (m) 

SR01 5,50 5,05 

SR03 4,50 4,00 

SR04 4,80 4,15 
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SR Profundidade TOTAL* (m) Profundidade Sondagem Rotativa (m) 

SR05 5,50 4,80 

SR06 5,00 4,20 

SR07 5,00 3,80 

SR08 5,00 4,10 

SR09 5,70 5,00 

TOTAL 41,00 35,10 

* Inclui a sondagem rotativa e a abertura de trada para início 

Fonte: IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

Figura 178 - Planta baixa esquemático do empreendimento com os pontos onde foram realizadas 
as sondagens rotativas. 

  
Fonte: IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

É determinada a recuperação em camadas de rocha, ou seja, a relação expressa 

em % entre o comprimento da amostra e a altura da manobra, assim como o número de 

fragmentos (só os ocorrentes entre dois prováveis planos de fratura naturais) por metro. 

Na área da pista de pouso do empreendimento é possível propor um modelo de perfil 

litológico com os resultados obtidos nas sondagens SR07, SR08 e SR09 (vide imagem 

ilustrativa da correlação dos perfis confeccionados com base em análises de três 

sondagens rotativas na área da futura pista de pouso). Verifica-se uma diminuição na 

espessura das camadas de Argila siltosa com pedregulhos, vermelha, em direção ao 

extremo direito da pista na planta baixa (Figura 178).  

A porção com maior espessura de maciço rochoso encontra-se próximo ao 

centro da pista de pouso, na sondagem SR08, ao passo que a maior espessura de 

matacões de basalto com argila intercalada ocorre também no extremo direito da planta 

baixa, na sondagem SR09. 
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Figura 179 - Correlação dos perfis confeccionados com base em análises de três sondagens 
rotativas na área da futura pista de pouso. 

  
Fonte: IQS Engenharia e PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

Com base nos dados acima expostos, não foram constatados locais de instabilidade 

geotécnica. Além do terreno possuir relevo ondulado, sem presença de taludes ou 

grandes quebras, o maciço rochoso foi descrito a poucos metros de profundidade, 

ocorrendo ainda exposto em alguns locais. Além do já exposto, é relatado que não 

ocorreu qualquer espécie de instabilidade no terreno conforme acompanhamento dos 

poços de inspeção. Não foram identificadas áreas com indícios de movimentação ou 

perda de solo, sendo a área considerada estável também do ponto de vista pedológico. 

 

8.1.6. Recursos hídricos 

8.1.6.1. Superficiais 

O item de recursos hídricos tem por objetivo a identificação e caracterização dos 

mananciais hídricos superficiais presentes nas áreas de influência definidas para este 

projeto. O diagnóstico hidrológico preliminar da área do aeroporto se baseou inicialmente 

nas seguintes informações: 

• Dados climáticos regionais e bases hidrográficas estaduais; 

• Levantamentos de campo e mapeamento in loco das feições hídricas dentro 

da área de influência direta; 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

376 

• Dados hidrogeológicos locais, levantados a partir da base de poços 

cadastrados no SAMAE; 

• Estudo de interpretação de fotografias aéreas e imagens de satélite; 

• Dados de qualidade da água e Estudos hidrológicos anteriores. 

 

8.1.6.1.1. Caracterização das bacias e sub-bacias (caracterização 

deverá considerar as bacias ou sub-bacias hidrográficas que 

contém a área potencialmente atingida pelo empreendimento 

na AID e AII) 

O empreendimento se insere dentro do contexto da Bacia Hidrográfica do Rio 

Caí, a qual corresponde à Bacia G030 da Região Hidrográfica do Guaíba, subdivisão 

hidrográfica do Sistema Estadual de Recursos Hídricos. 

A Bacia do Rio Caí, drenando uma área de 4.983,38 km², está limitada a Oeste 

e a Norte com a Bacia do Taquari-Antas (G040), ao Sul com a Bacia do Baixo Jacuí 

(G070) e a Oeste com a Bacia do Sinos (G020). A localização da bacia está apresentada 

no mapa da PRANCHA 15 e PRANCHA 16 (malha hidrográfica das áreas de influência). 

Hidrograficamente a bacia apresenta um curso d’água principal, o rio Caí, cujas 

cabeceiras se encontram nas cotas mais elevadas da porção leste da bacia, dentro do 

município de São Francisco de Paula. Além do rio principal, outros afluentes de maior 

porte exibem destaque, como o Arroio Piaí, Arroio Forromeco, Arroio Cadeia e Arroio 

Maratá. 

A Bacia do Rio Caí pode ser subdividida em três trechos: trecho alto, médio e 

baixo. O trecho alto se estende até a foz do Arroio Caracol, caracterizando-se por exibir 

cotas elevadas, relevo plano e a presença das barragens do Santo, Blang e Divisa. No 

trecho médio, que se estende do Arroio Caracol até São Sebastião do Caí, está situada 

a porção mais urbanizada e industrializada da bacia, o que resulta em fortes pressões 

ambientais. O relevo deste trecho se torna mais escarpado, apresentando encostas de 

elevada declividade. O trecho baixo, de São Sebastião do Caí até a foz, apresenta relevo 

plano e cotas baixas. É marcado pela ocorrência de inundações nas áreas urbanas de 

Montenegro e São Sebastião do Caí e pela interferência que o Rio Jacuí exerce no Rio 

Caí. 

No contexto local, a área do aeroporto se situa no divisor de águas de três 

microbacias: Arroio Piaí e Arroio Juá e Arroio Tigrinhos (Figura 180), todas inseridas 

dentro do trecho médio do Rio Caí. Dada esta configuração, observa-se que parte da 
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malha hidrográfica escoa no sentido oeste e outra parte para o leste. Os fluxos escoantes 

para leste desaguam no Arroio Marcador, Microbacia do Arroio Juá, já aqueles escoantes 

para oeste desaguam no Arroio Piaí a norte e no Arroio Manjolo (Microbacia do Arroio 

Tigrinhos) a sul. 

 

Figura 180 - Limites das microbacias. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

A classificação do padrão de drenagem para as microbacias locais, dado o forte 

controle estrutural, é do tipo angular. Os abundantes falhamentos da região encaixam a 

drenagem em direções preferencias de NE-SW e NW-SE, por vezes formando ângulos 

próximos a 90°.  
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Dada a localização da área de interesse no alto topográfico entre as microbacias, 

estabelece-se um ambiente de cabeceiras, caracterizado primariamente por várias 

nascentes que dão origem aos afluentes dos arroios regionais. Também são abundantes 

as áreas úmidas, as quais se desenvolvem nos baixos entre as colinas suaves da 

topografia local, e acabam por gerar cursos d’água a jusante. 

 

8.1.6.1.2. Laudo técnico hidrológico para fins de determinação da 

vazão de referência conforme Termo de Referência da FEPAM, 

tendo em vista que a vazão dos efluentes líquidos deverá ter 

uma relação com a vazão de referência do corpo receptor de 

modo que o seu lançamento não implique em qualidade do 

corpo hídrico receptor inferior àquela estabelecida para a 

classe na qual ele está enquadrado, de acordo com o art. 7° da 

Resolução CONSEMA n° 355/2017. 

Para a implantação do aeroporto a única opção escolhida e adotada será 

lançamento em corpo hídrico superficial, em atendimento ao estudo hidrológico 

contemplado neste EIA, onde avaliou-se de maneira satisfatória o lançamento do 

efluente tratado em corpo receptor. Assim a alternativa de utilização de sumidouro foi 

descartada.  

Quanto a caracterização do corpo receptor, as principais informações estão 

descritas no quadro resumo. 

 

Quadro 55 - Resumo de informações. 

Coordenadas do ponto de medição (SIRGAS 2000) 29°08’57,67” S | 50°57’01,91” W 

Área da bacia de drenagem 58,55 km² 

Vazão média de longo período (Qmlp) 1,233 m³/s 

Q85 0,214 m³/s 

Q90 0,187 m³/s 

Q95 0,141 m³/s 

 

O ponto de medição está localizado no Rio Piaí próximo à ponte na Estrada 

Municipal Geraldo D’Agostini, a cerca de 6 km distante da área do novo aeroporto. Neste 

local está instalada uma estação de medição administrada pelo SAMAE, denominada 

Estação Fluviométrica Piaí. A estação se encontra em área particular, na margem 

esquerda do Rio Piaí, tendo a jusante a ponte sobre o mesmo curso d’água, que faz 
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divisa entre o Distrito de Fazenda Souza e Vila Oliva. A infraestrutura consiste em quatro 

lances de réguas linimétricas de alumínio fixadas em estacas de madeira à margem do 

rio. 

 

Quadro 56 - Coordenadas da estação fluviométrica. 

Coordenadas do ponto de medição  

(SIRGAS 2000) 

Coordenadas do ponto de medição  

(UTM / SIRGAS 2000) 

29°08’57,67” S 

50°57’01,91” W 

504 811,226 m E 

6 775 465,882 m N 

 

Figura 181 - Localização da estação fluviométrica e microbacia de drenagem. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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O ponto de lançamento definido se situa a jusante da estação fluviométrica, junto 

à ponte que atravessa o Rio Piaí. A área da bacia neste ponto é de aproximadamente 

64 km². 

 

Quadro 57 - Coordenadas da do ponto de lançamento. 

Coordenadas do ponto de lançamento  

(SIRGAS 2000) 

Coordenadas do ponto de lançamento  

(UTM / SIRGAS 2000) 

29°09’06,13” S 

50°57’20,83” W 

504300,00 m E 

6775206,00 m N 

 

Figura 182 - Microbacia no ponto de lançamento do efluente. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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METODOLOGIA  

Origem da série de vazões  

As vazões foram obtidas através de medições in situ pelo método da curva-

chave. A curva-chave é uma relação nível-vazão para uma determinada seção de um 

rio. A partir do nível do rio na seção para qual a seção foi desenvolvida, calcula-se a 

vazão. 

O ajuste da curva-chave, também denominado calibragem da estação, pode ser 

feito através da representação gráfica, de onde se obtém pares de pontos para interpolar 

a curva. Para a estação em questão, o SAMAE realizou uma série de medidas a vau no 

rio, entre os anos de 2006 e 2015 que resultaram na equação da curva chave para a 

seção estudada: 

 

𝑄 = 7,7483 ∙ (𝐻 + 0,117)7,325 

 

A partir desta equação, os dados do nível do rio podem ser convertidos em 

vazão. 

 

Tamanho da série e representatividade  

A série utilizada provém de medições iniciadas em 16/03/2010 com leituras a 

cada 30 min ou menos. A data final das medições foi em 03/12/2016, resultando em 382 

890 leituras de nível do rio. A série se apresenta contínua para a totalidade este período. 

 

Justificativa da metodologia 

Esta metodologia é de extrema utilidade em casos quando não é 

economicamente viável a realização de medições de vazões de forma contínua através 

de métodos convencionais, de modo a permitir ao hidrólogo o conhecimento pleno do 

regime fluvial. As medições in situ são apenas esporádicas de modo a calibrar o modelo, 

durante o restante do tempo um sensor automático coleta as informações do nível 

continuamente. 

 

Incertezas do método  

A relação da curva-chave é uma simplificação das variáveis que controlam a 

vazão de um rio, também a declividade do rio, a forma da seção, rugosidade do leito, 

alteram a vazão, ainda que o nível possa permanecer o mesmo. Entretanto estas 
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variáveis permanecem razoavelmente constantes ao longo do tempo para uma mesma 

seção. A principal variável continua sendo o nível. Desta forma, corretamente calibrada 

a expressão matemática, o monitoramento da vazão do rio se torna muito mais simples 

e com o custo muito menor. 

 

RESULTADOS 

A íntegra dos dados obtidos junto ao SAMAE se encontra no ANEXO 26. Em 

virtude da quantidade de dados coletados, se apresentará aqui apenas os resultados 

gráficos do processamento das medições. 

 

Figura 183 - Interpolação da curva-chave. 

 
Fonte: SAMAE (2018). 
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Figura 184 - Curva de permanência gerada a partir da equação da curva-chave. 

 
Fonte: SAMAE (2018). 

 

A Tabela 20 apresenta as vazões características do rio para o ponto de medição 

em estudo. 

 

Tabela 20 - Vazões características para o rio Piaí no ponto estudado (m³/s). 

Q95 Q90 Q85 Q80 Q70 Q60 

0,141 0,187 0,214 0,237 0,278 0,339 

Q50 Q40 Q30 Q20 Q10 Q5 

0,417 0,533 0,711 1,04 2,27 4,81 

 

A vazão de referência no ponto de lançamento é ajustada a partir da vazão no 

ponto de medição, dada a diferença de área entre as duas bacias. Partindo-se da vazão 

específica para a Q95 no ponto de medição (2,41 L/s km2), obtida pela razão entre a 

vazão de referência e a área da bacia de drenagem no ponto de medição, multiplica-se 

pela área de drenagem no ponto de lançamento (64 km²) e obtém-se a vazão Q95 de 

154,24 L/s, a ser utilizada na avaliação dos padrões de lançamento. 
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8.1.6.1.3. Padrões de emissão (Parecer técnico conclusivo sobre 

os padrões de emissão a serem estabelecidos, conforme a 

legislação supracitada) 

A Resolução CONSEMA n° 355 (RIO GRANDE DO SUL, 2017) define os 

padrões de lançamento e os critérios para a capacidade de suporte do corpo receptor. 

Em se tratando de um empreendimento em licenciamento prévio, não são definitivos os 

dados de vazão para uma possível estação de tratamento a ser instalada no aeroporto 

sendo admitidas as estimativas apresentadas por este EIA para a geração de esgoto 

sanitário com base no consumo diário de água. 

 

Quadro 58 - Volume de esgoto gerado. 

Volume de esgoto gerado 

 2025 2035 

Consumo diário de água (m³) 192,8 412,3 

Volume de esgoto sanitário/dia (m³) 173,5 371,1 

 Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

A partir destes dados pode-se inferir a vazão a ser lançada no corpo receptor: 

para o ano de 2025, 2,00 L/s e para 2035, 4,30 L/s. A tabela apresenta os padrões de 

emissão a serem atendidos para cada horizonte de funcionamento. 

 

Tabela 21 - Padrões de emissão para o efluente tratado. 

PADRÕES DE EMISSÃO 2025 2035  

DBO 120 100 mg/L 

DQO 330 300 mg/L 

SST 140 100 mg/L 

Coliformes  

termotolerantes 

- 106 NMP/ 100 mL 

- 90 % 

Nitrogênio amoniacal 20 20 mg/L 

Fósforo total 4 4 mg/L 

 

A Resolução CRH n° 50/2008 define o enquadramento para a bacia do Rio Piaí, 

ponto de lançamento do efluente, como Classe 1, este enquadramento deve ser atendido 

de modo que o descarte não altere as condições físico-químicas do corpo receptor e 

altere sua classe. Deste modo, a razão das vazões não pode supera a razão do 

parâmetro mais restritivo entre o padrão de emissão e o padrão da classe. Para o caso 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

385 

em tela a vazão do arroio deve ser no mínimo 40 vezes a vazão do efluente, como está 

demonstrado na Tabela 22 para o horizonte de 2025, e na Tabela 23 para o horizonte 

de 2035. 

 

Tabela 22 - Estudo da inequação para o ponto de emissão (2025). 

Vazão do corpo receptor (Q95) 154,24 L/s 13.326 m³/dia 

Vazão do Efluente 2,00 L/s 173,5 m³/dia 

Parâmetro Qchr/Qe Pemissão/CC 

DBO 

77,12 

40 

Coliformes - 

N amoniacal 5,4 

Fósforo total 40,0 

 

Tabela 23 - Estudo da inequação para o ponto de emissão (2035). 

Vazão do corpo receptor (Q95) 154,24 L/s 13.326 m³/dia 

Vazão do Efluente 4,30 L/s 371,5 m³/dia 

Parâmetro Qchr/Qe Pemissão/CC 

DBO 

35,87 

33,3 

Coliformes 5.000 

N amoniacal 5,4 

Fósforo total 40,0 

 

Os resultados da análise de capacidade permitem afirmar que, para o volume de 

efluente produzido até o horizonte de 2025, o rio no ponto de lançamento tem plena 

condição de receber a carga orgânica do efluente tratado. Entretanto, com o aumento 

previsto para o ano de 2035, excede-se a capacidade neste ponto para algum dos 

padrões de emissão estipulados (coliformes e fósforo). Uma redução nesses padrões, 

isto é, comprometimento de um tratamento mais eficaz para remoção dos constituintes 

orgânicos, poderá viabilizar a continuidade do lançamento no ponto definido. 

Deste modo também é possível estimar a capacidade máxima do curso d’água 

para o ponto de lançamento. A vazão máxima a ser suportada é de 3,52 L/s ou então 

cerca de 305 m³/d de efluente. 

O ponto de lançamento proposto para a estação de tratamento a ser instalada 

no aeroporto se situa a 6.500 metros de distância, junto à ponte sobre o Rio Piaí, na 

estrada Municipal Geraldo d’Agostini (Quadro 59). 
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Quadro 59 - Coordenadas do ponto de lançamento. 

Coordenadas do ponto de lançamento  

(SIRGAS 2000) 

Coordenadas do ponto de lançamento  

(UTM / SIRGAS 2000) 

29°09’06,13” S 

50°57’20,83” W 

504300,00 m E 

6775206,00 m N 

 

A escolha deste ponto se justifica na alternativa mais sustentável em relação aos 

outros cursos d’água na região. Primeiramente neste ponto se verifica a capacidade de 

suporte em função da vazão do efluente. O trecho do mesmo arroio a montante está 

sujeito a impacto de um futuro projeto de represamento, o que impossibilita seu uso como 

corpo receptor. O ponto junto à ponte estará a jusante deste barramento. O descarte no 

ponto definido acarreta na construção de um emissário, o que é facilitado pela condição 

topográfica e pela existência de via pública até o ponto de lançamento. 

 

8.1.6.1.4. Deverão ser apresentadas as estimativas de volume de 

consumo de água e esgotamento sanitário e a forma proposta 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

De acordo com a Lei Municipal n° 6810/2007, que dispõe sobre a implantação 

de rede de abastecimento de água potável e conforme Diretriz n° 14/2018/SAMAE 

(emitida pelo SAMAE em 25/09/2018 – VER ANEXO 05), referente ao sistema de 

abastecimento de água para o futuro Aeroporto, existem duas alternativas quanto ao 

ponto de tomada a ser definida na etapa de execução. 

 

• Alternativa de abastecimento nº 01: Abastecimento por poços artesianos, 

tantos quanto necessário, a serem perfurados na região de entorno do 

Aeroporto, com tratamento preliminar através de desinfecção e recalque até 

reservatório de armazenamento com capacidade para dois dias de consumo 

em local estratégico a ser definido pelo projetista. A possibilidade de 

abastecimento através de poços tubulares é viável para o empreendimento 

em questão. Levando-se em consideração a estimativa de consumo diário 

proposta para o horizonte de vinte anos, cerca de 412,3 m³/dia, e a média 

de produção dos poços mapeados na AII, serão necessários no mínimo 4 

poços para o abastecimento do aeroporto. Cabe, no entanto, ressaltar que 
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tal previsão e eventual execução da solução apresentada necessita de 

estudo hidrogeológico detalhado para locação de poços e dimensionamento 

das vazões atingíveis. 

 

• Alternativa de abastecimento nº 02: Estação de Tratamento de Água – 

ETA Morro Alegre (Sistema Marrecas) no Distrito de Fazenda Souza. Com 

cota piezométrica a utilizar de 924,00 metros. Considerando esta alternativa, 

durante a aprovação do Projeto deverá ser avaliado a aplicação da Ordem 

de Serviço n° 007/2014 e as subsequentes, referentes a parceria para 

implantação de redes de abastecimento.  

 

Portanto, referente ao sistema de abastecimento de água para o futuro Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva), apesar de existirem duas alternativas quanto ao 

ponto de tomada, o Atestado de Viabilidade Técnica de Abastecimento (Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha – Vila Oliva) N° 001/2020 emitido pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto – SAMAE (vide ANEXO 05), prevê que para o licenciamento deste 

empreendimento, será utilizada a Alternativa nº 02: Abastecimento via rede pública - 

Estação de Tratamento de Água – ETA Morro Alegre (Sistema Marrecas) no Distrito de 

Fazenda Souza. Com cota piezométrica a utilizar de 924,00 metros. 

Para etapa de Licença de Instalação, as normas para elaboração de projeto e 

execução de sistemas de abastecimento de água e esgoto deverão ser consultadas no 

site do Sistema Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE. Assim, salienta-se que 

se deve priorizar o abastecimento de água através da concessionária local, sendo 

aconselhável ser elaborado um acordo entre Prefeitura, Operador Aeroportuário e 

SAMAE, para esse efeito.  

 

Estimativa de consumo e reservas necessárias 

A população estimada, nomeadamente, os passageiros, os acompanhantes, os 

visitantes e os funcionários do aeroporto, foram obtidos com base na Tabela A1a - 

Estimativa de demanda anual de passageiros para cada aeroporto não pertencente à 

rede da Infraero (embarque + desembarque), da Secretaria de Aviação Civil. 

O cálculo da reserva de água destinada ao suprimento de todo o aeroporto foi 

obtido com base nos consumos médios diários de passageiros, acompanhantes, 
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visitantes e dos funcionários do aeroporto, sendo considerados os seguintes consumos 

nos banheiros: 

• Passageiros embarcados e desembarcados: 0,010 m3/dia (1 descarga vaso 

sanitário – 6,5 litros e uma utilização do lavatório – 2,5 litros, mais perdas); 

• Acompanhantes e visitantes: 0,008 m3/dia (80% da utilização dos pax); 

• Funcionários do aeroporto: 0,030 m3/dia (3 descargas de vasos sanitários – 

19,5 litros e 3 utilizações do lavatório – 7,5 litros, mais perdas). 

 

O número de passageiros médio por dia foi definido como sendo o movimento 

de passageiros anual dividido por 365 dias. Para o cálculo, considerou-se que teremos 

1 acompanhante por cada 2 passageiros, tendo em conta que o fluxo será 

maioritariamente de passageiros em voos domésticos. 

A reserva de água para consumo foi definida para ser suficiente para o 

atendimento da demanda consecutiva de dois dias sem reabastecimento. O consumo 

geral se refere aos consumos das edificações e das suas partes, tais como: refeitórios, 

lanchonetes, copas, bebedouros, chuveiros, tanques e grandes consumidores de água, 

tais como, o sistema de ar condicionado, as torneiras de lavagem e as torneiras de rega 

de jardins, bem como, consumos nas aeronaves e perdas por vazamento. A reserva de 

incêndio foi definida segundo o método da NBR 13714 (ABNT, 2000), Sistema de 

Hidrantes e de Mangotinhos para Combate a Incêndio. Também foi consultada a 

legislação estadual aplicável, que poderá exigir maiores volumes reservados. 

De acordo com esta Norma, o Aeroporto tem a classificação F-6 (Estações e 

Terminais de Passageiros). Foi aplicado um sistema do tipo 2, com vazão de 300 l/min 

e a reserva técnica deverá permitir uma autonomia de 60 minutos. Assim, o volume 

necessário para o dimensionamento da Reserva Técnica de Combate a Incêndio, 

calculado conforme indicado na NBR 13714 (ABNT, 2000) (item 5.4.2) foi de 36.000 

litros. Com a utilização destes critérios foram obtidos os seguintes volumes para os 

reservatórios e áreas, apresentados no Quadro 43. 

 

Quadro 60 - Água potável: Cálculo do consumo diário e reservas. 

Água Potável - Cálculo do consumo diário e reservas 

 
2025 2035 

Passageiros/ano 1.059.449 2.292.546 

Passageiros/dia (média) 2.903 6.281 
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Água Potável - Cálculo do consumo diário e reservas 

 
2025 2035 

Consumo passageiros (m3/dia) 29,030 62,810 

Acompanhantes 1.452 3.141 

Consumo acompanhantes (m3/dia) 11,616 25,128 

Funcionários aeroporto 1.162 2.513 

Consumo funcionários aeroporto (m3/dia) 34,860 75,390 

Consumo pax + acompanhantes + funcionários 75,506 163,328 

Consumo geral estimado (m3/dia) 117,259 248,992 

Consumo médio diário (m3) 192,8 412,3 

Reserva (2 dias) (m3) 385,5 824,6 

Combate a Incêndio (m3) - NBR 13714 36,0 36,0 

Reserva Total (m3) 422,0 861,0 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Não há atualmente qualquer tipo de rede de esgoto no local previsto para 

implantação do futuro aeroporto. Por se tratar de uma área rural, não há previsão de 

interligar o local do sítio aeroportuário à rede pública de esgoto, fato que torna mais viável 

a previsão de tratamento do esgoto nas próprias dependências do aeroporto. 

A avaliação do volume diário de esgoto produzido futuramente no aeroporto foi 

efetuada a partir do consumo diário de água. O modelo adotado emprega o critério 

convencional que considera um coeficiente de retorno igual a 80% da demanda de água 

consumida por dia (Fonte: TOLEDO, 2002/ Elementos de Pré-Dimensionamento de 

Redes de Água e Esgoto, FAUUSP/ Departamento de Tecnologia), acrescido de um fator 

de segurança de 10%. Assim, conforme indicado no Quadro 44, estima-se que serão 

gerados 173,5 m3 de efluentes diários no aeroporto no ano de 2025. 

 

Quadro 61 - Volume de esgoto gerado. 

Volume de esgoto gerado 

 2025 2035 

Consumo diário de água (m³) 192,8 412,3 

Volume de esgoto sanitário/dia (m³) 173,5 371,1 

 Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 
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Considerando o acima mencionado e o volume de esgoto previsto, foi avaliada 

a utilização de um sistema constituído por fossa séptica, filtro e descarte em corpo hídrico 

receptor. 

 

8.1.6.1.5. Deverão ser apresentadas análises sobre os níveis de 

impermeabilização da área de influência direta e os planos e 

medidas para a preservação da drenagem natural existente na 

área 

No atual estágio do projeto, pode-se assumir que a totalidade da área de 

intervenção, compreendendo a fração da ADA expressamente intervinda para o projeto 

básico do aeroporto, será impermeabilidade pelas estruturas aeroportuárias e 

pavimentações de acesso e pátio. Conforme se apresenta na Prancha 26, a área de 

intervenção coincide com os recursos hídricos da bacia sul mapeados no diagnóstico. 

As obras de preparação irremediavelmente resultarão na supressão destas feições, 

incluindo a área de preservação permanente associada. O diagnóstico apresentado 

neste capítulo tem como objetivo a identificação e avaliação da magnitude dos impactos 

a serem gerados sobre essas feições, cabe um detalhamento das medidas e soluções 

operacionais de se executar a obra e possivelmente adequar o projeto na etapa de 

instalação do projeto. 

O projeto básico do aeroporto conta com um pré-projeto de sistema de drenagem 

para lidar com as consequências da impermeabilização da área de intervenção. Dentre 

os mecanismos propostos estão bacias de detenção, canaletas e tubulações para 

escoamento pluvial. Entretanto, o projeto não prevê pontos para condução da drenagem 

pluvial em corpos hídricos locais, uma vez que a situação atual de ocupação rural não 

abarca nenhum sistema de drenagem como seria encontrado em um centro urbano. A 

situação das bacias de detenção necessita de um condutor para um corpo hídrico 

próximo receber o volume detido durante as chuvas, tal detalhamento seria apresentado 

dentro dos estudos de instalação do projeto do aeroporto. 
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8.1.6.1.6. Usos da água (informar a localização e caracterização 

básica dos principais mananciais de abastecimento público na 

área de influência direta, bem como outros usos 

preponderantes na AID) 

Na AID não se inserem mananciais de abastecimento público, sendo que o 

abastecimento local de dá em captações particulares, geralmente de recursos 

superficiais. Dentre os sistemas de abastecimento existentes em Caxias do Sul, aqueles 

mais próximos da área do empreendimento são o Sistema Faxinal, localizado a 18 km 

no sentido NW; e o Sistema Marrecas, a 16 km ao N. 

As reservas de água na forma de açudes escavados e de barramento 

observadas na área suprem as necessidades das atividades agrícolas praticadas no 

entorno da ADA e configuram a principal fonte de captação. De modo geral, são 

captações sem a devida regularização e não possuem outorga de uso da água. 

Foram levantados junto ao sistema SIOUT do DRH-RS os cadastros superficiais 

na AID do meio físico (faixa de 5 km a partir da ADA), totalizando 19 cadastros. Em se 

tratando de uma zona essencialmente rural, os cadastros referem-se a 16 açudes e 3 

barragens de acumulação, ambos utilizados para irrigação ou dessedentação animal. Os 

açudes se situam nas cabeceiras dos arroios presentes na AID e apenas um cadastro 

se encontra dentro da ADA. Não foram identificados usos cadastrados imediatamente a 

jusante dos arroios impactados. 

 

Tabela 24 - Usos da água levantados na AID. 

Número do 
cadastro 

Nome do 
usuário 

Tipo da 
fonte 

Tipo de 
intervenção 

Finalidade Latitude Longitude 

2019/017.134 
Alair Pedro 

Maschio 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Dessedentação 
animal 

-29,2161 -50,8776 

2018/016.919 Carlos Riva Açude 
Cadastro apenas 

do açude 
Irrigação -29,1651 -50,9066 

2016/002.613 
Cesar Luis De 

Vale 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Irrigação -29,2279 -50,9150 

2018/008.183 
Fabiano Luis 

De Souza 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Irrigação -29,2275 -50,9147 

2017/014.334 
Indaial 

Agricola Ltda 
Barragem de 
acumulação 

Cadastro apenas 
da barragem 

Dessedentação 
animal, Irrigação 

-29,1931 -50,9096 

2016/006.333 Irineo Cechin Açude 
Cadastro apenas 

do açude 
Irrigação -29,1417 -50,8839 

2017/040.716 
Jocelia Da 

Silva Soares 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Dessedentação 
animal 

-29,1514 -50,8883 

2016/018.597 
Jorge Luiz 

Fabro 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Irrigação -29,1878 -50,9317 
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Número do 
cadastro 

Nome do 
usuário 

Tipo da 
fonte 

Tipo de 
intervenção 

Finalidade Latitude Longitude 

2016/017.426 
Juarez 
Antonio 

Tomasini 

Barragem de 
acumulação 

Cadastro apenas 
da barragem 

Irrigação -29,1672 -50,9120 

2019/009.217 
Leandro Zanol 

Verona 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Dessedentação 
animal 

-29,1931 -50,8622 

2017/010.912 

Lourdes 
Beatriz 
Todero 
Daneluz 

Açude 
Cadastro apenas 

do açude 
Dessedentação 
animal, Irrigação 

-29,1679 -50,9162 

2018/030.406 
Marta Bolson 

Camelo 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Dessedentação 
animal 

-29,1930 -50,8621 

2019/013.397 
Marta Bolson 

Camelo 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Dessedentação 
animal 

-29,1932 -50,8621 

2019/026.328 
Nei Celso 

Rossi 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Irrigação -29,1987 -50,9322 

2017/005.813 
Paulo Ricardo 

Daneluz 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Dessedentação 
animal 

-29,1669 -50,9156 

2016/023.541 
Renan Cesar 

Pergher 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Irrigação -29,1699 -50,8986 

2016/022.512 
Roselio 
Gadini 

Açude 
Cadastro apenas 

do açude 
Irrigação -29,2053 -50,9022 

2016/017.173 
Ulcimar 
Murialdo 

Fabro 

Barragem de 
acumulação 

Cadastro apenas 
da barragem 

Irrigação -29,1882 -50,9349 

2017/015.620 
Vanderlei 

Antonio Pellin 
Açude 

Cadastro apenas 
do açude 

Irrigação -29,1897 -50,9469 
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Figura 185 - Usos da água cadastrados na AID. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Em que pese a existência de uma captação cadastrada dentro da área de 

intervenção do empreendimento, a implantação do mesmo suprime toda atividade 

agrícola na ADA (desapropriação da área conforme ANEXO 06 do EIA, Decreto de 

Utilidade Pública para fins de Desapropriação). Desta maneira é encerrada a atividade 

que faria uso da água reservada no açude em questão (Cadastro 2016/023.541) antes 

mesmo da mesma ser impactada pela supressão do recurso hídrico. 

Neste sentido, as matrículas que fazem parte da área total do sítio aeroportuário 

serão desapropriadas e já estão sendo tratadas com os proprietários conforme 

estabelecido no Decreto n° 19692/2018 (de modo a formalizar os acordos de 

desapropriação e a indenização dos envolvidos com o referido decreto). O município já 
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possui um contrato de financiamento, por meio do programa Finisa (Financiamento de 

Infraestrutura e Saneamento), destinado para aquisição da área e parte da infraestrutura 

de implantação do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, em Vila Oliva. 

Conforme informado no Of. N° 193/2020-GAB/gtm (vide ANEXO 06) 

apresentando informações atualizadas em relação às desapropriações das áreas que 

serão destinadas à implantação do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. 

 

8.1.6.1.7. Descrição dos recursos hídricos locais 

Durante o levantamento dos recursos hídricos, foram identificadas todas a 

feições ocorrentes na Área Diretamente Afetada (ADA) em campo (Figura 186). 

Nomearam-se as nascentes de acordo com a sua localização e os cursos d’água 

conforme arroio principal de contribuição. 

De modo geral a metade sul da área apresenta cabeceiras e nascentes mais 

bem preservadas em contraponto com a região central, onde houve maior intervenção 

ao longo do tempo. O extremo norte exibe os cursos em estado mais próximo ao original, 

apesar de algumas nascentes estarem totalmente indistintas.  
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Figura 186 - Recursos hídricos superficiais. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Arroio da Balardin Sul 

O arroio se inicia em um banhado a sudoeste do Açude da Pedreira (Figura 189), 

e corre na direção leste para fora da área até atingir o Arroio Marcador, na microbacia 

do Arroio Juá. 

No trecho inicial o arroio se divide e parte do escoamento segue para o Açude 

da Pedreira (Figura 188) e parte segue para nordeste. Após cerca de 150 metros, ambos 

fluxos novamente se encontram e formam o leito principal que adentra a mata. O leito se 

encontra neste trecho baixo bem encaixado em um talvegue, até cruzar uma estrada 

interna, onde a morfologia do terreno é mais alargada (Figura 187). Logo mais a jusante 

o arroio entra em uma área de banhado, já fora dos limites do empreendimento. 
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Figura 187 - Arroio Balardin Sul. 

 

Figura 188 - Açude da pedreira. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Ao longo do curso do arroio, foi identificado um total de cinco nascentes, 

resumidas na Tabela 25. 

 

Tabela 25 - Informações das nascentes relacionada ao Arroio da Balardin Sul. 

ID Coordenada E Coordenada N Elevação pH Temperatura 

NSC001 511164 6771979 815,0 m 6 18°C 

NSC002 511082 6771924 801,5 m 6 18°C 

NSC003 510889 6771828 823,6 m 6 18°C 

NSC004 510874 6771798 827,2 m 6 18°C 

NSC005 510844 6771769 826,9 m 6 18°C 
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Figura 189 - Recursos hídricos na porção do Arroio Balardin Sul. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Arroio Balardin Central 

Este curso d’água tem origem em dois pontos de saída da drenagem a partir do 

pomar de macieiras (Figura 194). Não fica claro se a região a montante atuava como 

área úmida provendo um excedente suficiente para formação do curso, ou se o ponto 

onde hoje há o encanamento foi instalado sobre uma nascente. 

A partir deste ponto o curso segue encaixado fracamente em um pequeno 

talvegue (Figura 190), até desaguar no banhado a norte. O trecho alto do arroio recebe 

ativamente efluente doméstico das edificações próximas, chegando a formar um ponto 
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de intensa acumulação de resíduo orgânico, conformado claramente um passivo 

ambiental (Figura 191). 

Após adentrar o banhado, o fluxo é parcialmente barrado por um aterro, 

formando uma lâmina d’água que atua como um ponto de acumulo de matéria orgânica, 

fato constatado pelo forte odor caraterístico da água no local (Figura 192). O ladrão do 

açude escoa o excedente para leste, formando novamente um curso d’água que adentra 

um pequeno matagal e segue para fora da área (Figura 193). Este trecho baixo é ponto 

de descarte de resíduo orgânico, como observado durante o trabalho de campo. 

 

 
Figura 190 - Arroio Balardin Central. 

 

Figura 191 - Área impactada pelo descarte de 
esgoto. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
 

Figura 192 - Banhado onde deságua o arroio. 

 

Figura 193 - Jusante do arroio após deixar o 
banhado. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

 Ao sair da área, o arroio acaba por desaguar como afluente do Arroio Marcador, 

na Microbacia do Arroio Juá. 
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Figura 194 - Recursos hídricos na porção do Arroio Balardin Central. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Arroio Balardin Norte 

O início deste curso d’água se dá a partir de um banhado localizado a sul da 

Estrada da Tabela. O arroio corre para leste (Figura 197), adentrando o matagal, sempre 

bordeando o banhado a sul, antes de deixar o limite da área e desembocar como afluente 

do Arroio Marcador, na Microbacia do Arroio Juá. 
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Figura 195 - Arroio Balardin Norte a montante. 

 

Figura 196 - Arroio Balardin Norte a jusante. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

O leito do arroio forma um talvegue bem encaixado na topografia (Figura 195 e 

Figura 196), com baixas vazões e um total de duas nascentes identificadas ao longo do 

seu curso. O ponto mais a montante do trajeto foi demarcado como nascente, apesar de 

configurar apenas um ponto de início de fluxo a partir da área alagada do banhado, e 

não uma nascente stricu sensu. Nascentes intermitentes foram observadas em talvegues 

afluentes do curso principal, mas sem contribuição expressiva durante o trabalho de 

mapeamento. Estes talvegues servem basicamente de via para o escoamento das águas 

pluviais que fluem das porções mais elevadas a norte e nordeste do arroio, sem formar 

curso d’água perene. 

 

Tabela 26 - Informações das nascentes relacionada ao Arroio Balardin Norte. 

ID Coordenada E Coordenada N Elevação pH Temperatura 

NSC008 510417 6772980 832,4 6 18°C 

NSC009 510428 6772964 832,5 6 18°C 
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Figura 197 - Recursos hídricos na porção do Arroio Balardin Norte. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018).  

 

Arroio Fogaça Sul 

Este curso d’água se origina na porção central da área, a partir de uma série de 

áreas úmidas/banhados (Figura 202). Na prática, pode ser caracterizar esta porção da 

área como uma série de banhados nos interflúvios ligados por cursos naturais (Figura 

199 e Figura 201), todos fluindo para um mesmo exutório, o qual está canalizado no 

ponto que que cruza a estrada vicinal (Figura 198). No trecho montante, a norte da 

estrada, foram contabilizados três açudes, sendo que dois deles estão associados à 

malha hídrica deste córrego (Figura 200). 
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Figura 198 - Arroio Fogaça a jusante após 
cruza a estrada. 

 

Figura 199 - Banhado principal estabelecido 
às margens do arroio. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 200 - Açude fruto do barramento do 

curso d’água em afluente a montante. 

 

Figura 201 - Vista do banhado sul, junto ao 
limite com a Estrada da Tabela. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Após atravessar a Estrada da Tabela, o córrego entra em outra área úmida junto 

o limite norte do remanescente florestal. O fluxo segue seu curso através do banhado 

até deixar o limite da área do aeroporto e desaguar como afluente no Arroio Marcador. 

Ao longo deste curso foram identificadas duas nascentes, relacionada ao 

contexto de acúmulo de água na interface entre o remanescente florestal e o banhado. 

 

Tabela 27 - Informações das nascentes relacionadas ao Arroio Fogaça Sul. 

ID Coordenada E Coordenada N Elevação pH Temperatura 

NSC006 510522 6773267 826,4 6 18°C 

NSC007 510466 6773243 829,0 6 18°C 
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Figura 202 - Recursos hídricos na porção do Arroio Fogaça Sul. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Arroio Piaí 

Este é o curso d’água de maior porte dentro da área do empreendimento. Ele 

adentra a área pelo leste e segue seu fluxo levemente infletindo a noroeste, recebendo 

contribuições de outros seis afluentes principais ao longo do seu trajeto de pouco mais 

de 1 km dentro do empreendimento. 

No trecho inicial o arroio Piaí apresenta uma calha mais alargada e o se encontra 

num talvegue amplo com cerca de 40 metros de largura (Figura 203). Este espaço 

adjacente ao canal é ocasionalmente inundado em períodos de alta pluviosidade, como 

também atesta a mata hidrófila associada. Há trechos com canais abandonados e 

bifurcações, atestando a mobilidade do canal dentro da pequena planície de inundação 
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A jusante a declividade da margem norte se acentua consideravelmente, 

provável controle estrutural, e o canal se encontra mais encaixado na topografia (Figura 

205 e Figura 207). O gradiente do canal também aumenta em certos trechos, onde 

abruptas quebras no terreno geram quedas d’água e corredeiras (Figura 208). 

A contribuição de afluentes é abundante, dado o curto trecho amostrado. Os 

afluentes da margem esquerda se originam dos banhados e áreas úmidas mais altas 

encontradas a sul, onde a morfologia é mais suave e as declividade menos acentuadas 

(Figura 204 e Figura 210). Os afluentes da margem direita variam conforme o relevo 

predominante. O afluente mais a leste tem origem em um banhado a norte, fora da área 

de estudo (Figura 206).  

Outros afluentes são gerados por zonas de surgência dos paredões declivosos 

na porção do terreno com relevo mais acentuado (Figura 209). Há uma contribuição de 

dois afluentes que se originam fora da mata ciliar, um junto ao açude no extremo norte e 

outro em uma porção intervida do terreno, mascarando as nascentes que possivelmente 

lá existiam. 

 
Figura 203 - Arroio Piaí a montante onde se 

observa topografia suave e uma estreita 
planície de inundação. 

 

 
 

Figura 204 - Afluente da margem esquerda. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 205 - Trecho central onde a margem 
direita se torna mais íngreme. 

 

 
Figura 206 - Afluente da margem direita. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 207 - Jusante do Arroio Piaí onde as 

margens são mais declivosas 

 

Figura 208 - Trecho de quebra na topografia e 
formação de cachoeiras. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 209 - Contribuição de águas vertentes 

dos paredões rochosos. 

 

 
Figura 210 - Afluente da margem esquerda. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 211 - Recursos hídricos na porção do Arroio Piaí. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Açudes Norte 

Na porção norte da área se encontram três açudes principais utilizados como 

reservatórios para águas pluviais e seu posterior uso na irrigação da lavoura. Os açudes 

têm áreas de 7.700 m², 30.600 m² e 44.600 m² aproximadamente (Figura 212). 

Presume-se que tenham sido construídos mediante escave do terreno, 

entretanto também possuem barramento em sua estrutura. Não foram identificados 

cursos naturais desaguando nos açudes, porém inúmeros canais artificiais os alimentam 

com um influxo de água. Existe interconexão entre eles, de forma que o excedente 
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hídrico escoa em direção ao menor e após é direcionado para um banhado a norte. Este 

banhado, por sua vez, dará origem a um afluente do Arroio Piaí. 

O terreno circundante aos açudes se apresenta intensamente modificado pelas 

atividades agrícolas e as feições naturais que outrora ocorreram estão indistintas sob as 

intervenções antrópicas hoje identificáveis. 

 

Figura 212 - Recursos hídricos na porção dos Açudes Norte. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 213 - Açude na porção norte. 

 

Figura 214 - Limite entre dois açudes. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

8.1.6.2. Subterrâneos 

O diagnóstico hidrogeológico preliminar da área do aeroporto se baseou 

inicialmente nas seguintes informações: 

• Dados climáticos regionais; 

• Dados hidrogeológicos locais, levantados a partir da base de poços 

cadastrados no SAMAE; 

• Estudo estrutural de interpretação de fotografias aéreas e imagens de 

satélite; 

• Dados de qualidade da água; 

• Estudos hidrogeológicos anteriores. 

 

O estudo hidrogeológico como um todo, além de prover um diagnóstico 

ambiental específico e de propiciar a discussão relativa ao prognóstico dos impactos, 

tem como principais objetivos: 

• Descrever as características hidrogeológicas locais, incluindo a influência da 

geologia e das estruturas na percolação da água subterrânea; 

• Identificar as características gerais do aquífero como área de recarga, 

direção e quantitativos do fluxo de água. 

 

A área comporta-se no geral como uma região de recarga direta onde as águas 

pluviais e freáticas contribuem diretamente para a saturação dos aquíferos fraturados. 
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8.1.6.2.1. Caracterização Hidrogeológica dos aquíferos presentes 

na AID e AII 

Na área estudada o sistema interligado ao manto intempérico, normalmente 

funciona como um aquífero livre. O outro relacionado às fraturas mais profundas, tem 

caráter regional. É, geralmente, constituído por fraturas individuais, que formam um 

sistema pouco denso, onde as paredes da fratura direcionam e controlam a circulação 

das águas subterrâneas, podendo funcionar em regime livre ou confinado. 

 

8.1.6.2.1.1. Aquífero livre 

O aquífero livre ou freático está localizado no manto de alteração existente sobre 

as rochas vulcânicas e possui como principais condicionantes os seguintes fatores: solo 

(tipo e espessura), relevo, litologia (tipo e estruturação primária) e clima (REGINATO & 

STRIEDER, 2005). 

Os solos que apresentam menores proporções de argilas e maiores espessuras, 

em princípio, possuem as melhores condições de armazenar e circular a água 

subterrânea. A topografia tem uma influência direta no processo de circulação da água, 

pois a mesma acompanha as inclinações do terreno e do substrato rochoso. Assim, em 

regiões de declividade mais acentuada, onde há quebra de relevo há a tendência de 

formação de surgências. Quanto ao substrato rochoso, o principal fator corresponde à 

estruturação dos derrames de lavas, pois, em zonas maciças, a circulação da água 

ocorre entre o contato da zona de alteração e da rocha sã. É o caso das áreas onde há 

ocorrência de vidro vulcânico que possui um comportamento impermeável favorecendo 

assim, esse tipo de circulação. Já, quando o substrato for caracterizado por rochas 

vulcânicas com estruturas primárias representadas por disjunção vertical e horizontal, 

haverá uma circulação por essas juntas e, quando as mesmas forem interceptadas por 

fraturas tectônicas, haverá a recarga dos aquíferos fraturados. Da mesma forma, nas 

zonas vesiculares a amigdaloides poderá haver uma circulação maior, dependendo do 

grau de alteração das mesmas. Conforme Hausman (1966), o sistema de juntas de 

resfriamento das rochas vulcânicas forma um sistema de vasos comunicantes, onde o 

nível estático marca um nível de equilíbrio. 

O clima possui uma relação direta com o volume de água que circula nesses 

aquíferos e também com a posição do nível estático. Dependendo do tamanho da área 

de recarga (microbacia) e da quantidade de precipitação sobre a mesma, haverá a 

formação e circulação de maiores ou menores quantidades de água subterrânea. Além 
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disso, quando há variações significativas da precipitação, haverá mudanças na posição 

do nível estático, e em períodos de chuvas intensas, há um aumento da zona saturada 

que eleva esse nível, enquanto em períodos de estiagem o nível diminui. 

As áreas de recarga desses aquíferos correspondem a altos topográficos com 

baixa declividade e solos com menor conteúdo de argila que se caracterizam por áreas 

onde haverá uma maior tendência à infiltração da água. Já as áreas de descarga 

correspondem às áreas onde há a ocorrência de surgências, formadas em geral, quando 

há variações na declividade (quebra do relevo). A ocorrência de banhados na área pode 

estar relacionada a camadas impermeáveis que barram a infiltração da água no solo, 

mantendo-a circulante no contato do manto de alteração e essas camadas e quando há 

quebra do relevo, formam-se áreas úmidas.  

 

8.1.6.2.1.2. Aquífero fraturado 

O Sistema fraturado Serra Geral é assim denominado devido à presença de 

diaclases e geocláses ou geofraturas. As diaclases formam-se no momento em que a 

lava basáltica resfria, formando fendas e fissuras das amis variadas direções e 

magnitudes. Essas descontinuidades podem assumir padrões regulares e homogêneos, 

tanto no sentido vertical como horizontal. As diaclases são caminhos dentro do basalto 

para percolação e acúmulo de água.  

As mesmas fraturas podem conduzir águas poluídas para níveis mais profundos 

da crosta. As geoclases ou geofraturas são outro sistema de fraturas muito mais 

importantes do que a citada anteriormente por serem de maior dimensão. Esse sistema 

de fraturas deve-se a grandes perturbações tectônicas que afetaram toda a crosta, mas 

principalmente pelos movimentos distencionais que ocasionaram na separação da 

América do Sul com a África. 

Acomodações de porções crustais que afetaram os basaltos também são 

responsáveis por esse tipo de faturamento. As geoclasses podem ser facilmente 

visualizadas através de imagens de satélite. Regionalmente área apresenta relevo 

ondulado a fortemente ondulado, onde as geofraturas são identificadas através de 

alinhamentos dos cursos hídricos e pequenos vales. Esses vales, rios e arroios são 

orientados e conduzidos por essas fraturas, que nada mais são que zonas de fraqueza 

da crosta, facilitando assim o entalhamento dos vales. Elas são grandes 

descontinuidades da crosta, e por esse motivo, há grande convergência da percolação 

de água por elas, de forma descente como também ascendente.  
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A Formação Serra Geral, constituída por rochas vulcânicas, maciças, sem poros 

(com exceção da zona amigdaloide e a alterada) é de modo geral, impermeável. O 

armazenamento e a circulação das águas subterrâneas se dão através de fraturas e 

juntas. A capacidade de armazenamento desse aquífero fraturado em geral é pequena 

e vai depender das dimensões, da geometria e do espaçamento das fraturas. As zonas 

vesiculares e amigdaloidais de topo de derrame e zonas de disjunção horizontal, quando 

alteradas e interceptadas por faturamento, interconectam-se podendo armazenar bons 

volumes de água subterrânea. 

Com relação à dinâmica do aquífero, o modelo hidrogeológico conceitual indica 

que a recarga é realizada principalmente por infiltração direta a partir do excedente 

hídrico das precipitações pluviométricas, através dos solos residuais em áreas 

localizadas em zonas de fraturas e topografia pouco acidentada com boa espessura de 

solo e/ou manto de alteração além da presença de vegetação natural. 

 

8.1.6.2.2. Mapa potenciométrico, com representação gráfica das 

curvas de nível e das linhas equipotenciométricas, 

identificando e classificando os aquíferos, conformação de 

seus limites superior e inferior, medidas de variação sazonais 

do freático considerando os períodos de estiagem e de fortes 

precipitações, área de contribuição e definição de zonas de 

recarga. 

O inventário de poços na AII junto ao SIAGAS contribuiu para o entendimento do 

aquífero na região. Estes dados foram utilizados na confecção do mapa piezométrico da 

AII, que apresenta uma estimativa do fluxo das águas subterrâneas. Pode-se notar que 

o fluxo segue semelhante à divisão de bacias na região. As regiões com a maiores cotas 

piezométricas se situam a oeste, a partir de onde o fluxo tende a seguir para sul a 

sudeste, conforme os vales dos afluentes do Rio Caí. A norte a situação é semelhante, 

com o fluxo acompanhando o caimento da topografia em direção ao vale do Rio Taquari. 

A PRANCHA 33 – HIDROGEOLOGIA (AID E AII) apresenta o mapa piezométrico 

das áreas de influência, contendo as curvas isopotenciométrias, a localização dos poços 

utilizados e o mapeamento hidrogeológico regional de acordo com a Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2008). 
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8.1.6.2.3. Avaliar os usos atuais e futuros dos recursos hídricos 

subterrâneos na área de intervenção do projeto em análise, em 

relação ao demais planos, programas e grandes projetos 

previstos para a região 

A área de intervenção não possui usos oficiais cadastrados juntos às bases 

oficiais. A captação de água para as propriedades da área se dá em recursos superficiais 

e poços rasos tipo cacimba, uma vez que estes recursos suprem a demanda das 

atividades praticadas. 

Está previsto um consumo de 412,3 m³/dia para a operação do aeroporto. 

Portanto, referente ao sistema de abastecimento de água para o futuro Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva), apesar de existirem duas alternativas quanto ao 

ponto de tomada, o Atestado de Viabilidade Técnica de Abastecimento (Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha – Vila Oliva) N° 001/2020 emitido pelo Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto – SAMAE (vide ANEXO 05), prevê que para o licenciamento deste 

empreendimento, será utilizada a Alternativa nº 02: Abastecimento via rede pública - 

Estação de Tratamento de Água – ETA Morro Alegre (Sistema Marrecas) no Distrito de 

Fazenda Souza. Com cota piezométrica a utilizar de 924,00 metros. 

 

8.1.6.2.4. Mapear o uso das águas subterrâneas nas áreas de 

influência, cadastrando a ocorrência de poços de captação e 

identificando os usos atuais e potenciais 

Foram identificados, com base no cadastro municipal do SAMAE, um total de 87 

poços tubulares dentro da área de influência indireta do aeroporto. O inventário dos 

poços levantou os dados relacionados à construção e operação destes, como 

profundidade, níveis estático e dinâmico, vazão, coordenadas e altitude do poço. 

Quanto à distribuição das vazões, pode se notar que os poços mais produtivos 

seguem um alinhamento relacionado a estruturas e falhamentos locais, especialmente 

aqueles localizados em Fazenda Souza e arredores, área também com a maior 

concentração de poços. 

 

Tabela 28 - Cadastro de poços tubulares na AII do Aeroporto cadastrados junto ao SAMAE. 

Identificação 
Profundidade 

(m) 

Coordenadas 
UTM Cota 

(m) 
NE 
(m) 

ND 
(m) 

Vazão 
(m³/h) 

m E m N 

AGENOR LUIZ BOFF 120 498867 6777960 806 50,3 58,2 4,62 
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Identificação 
Profundidade 

(m) 

Coordenadas 
UTM Cota 

(m) 
NE 
(m) 

ND 
(m) 

Vazão 
(m³/h) 

m E m N 

AGOSTINHO GUAZELLI 118 489680 6777352 738 18,5 40,3 2,67 

ALVARO LUIZ DA SILVA 137 499465 6777068 818 26 105 1,1 

ANITA SCHIOCHET DEMARCH 92 506917 6778365 807 22 49 4,4 

ANTONIO LUIZ MAZZOCHI 100 499549 6776501 799 56,6 60,6 3,4 

BEA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES 
LTDA 

152 515517 6790881 844 30 80 9,09 

BELA FRUTA CLASSIFICADORA DE FRUTAS 
LTDA 

102 494042 6777948 773 17,4 49,5 5,1 

BELA VISTA PARQUE HOTEL LTDA 131 491827 6779367 825 
49,4

4 
57,1

8 
6,21 

BOCA DA SERRA 162 497356 6783098 797 28,6 91,9 1,3 

BORINI EMPREENDIMENTOS 
AGROPECUÁRIOS 

104 512943 6778743 867 17,2 26,8 10,78 

BR COME•RCIO DE FRUTAS 120 492221 6777577 738 20 28 8 

CELIO VERONESE 70 495893 6782346 721 12,5 
12,8

7 
4,5 

CARAPIAI FAZENDA SOUZA 120 497158 6776393 697 1,7 32,8 20,57 

CARAPIAI FAZENDA SOUZA III 100 498214 6777205 718 2,2 5 20,57 

CARAVAGIO 6 LEGUA II 153 490149 6773296 617 4,5 79 1,95 

CAXIAS GOLF CLUB S.C 120 497150 6779890 805 N. I. N. I. 5 

CLÍNICA PROFESSOR PAULO GUEDES 
(POÇO 01) 

80 491373 6779631 830 7 52 2,88 

CLÍNICA PROFESSOR PAULO GUEDES 
(POÇO 02) 

160 491351 6779624 828 55 132 4,6 

CLÍNICA PROFESSOR PAULO GUEDES 
(POÇO 03) 

77 491387 6779627 832 9 54 2,2 

COMUNIDADE BEVILACQUA 60 493802 6777613 723 6,1 17,1 8,41 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA SECA 206 502597 6785088 807 30 150 1 

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA SECA 132 502482 6784734 825 N. I. N. I. 1 

COOPERATIVA CAXIAS DE MÓVEIS LTDA 182 494039 6782040 710 12 182 4,2 

CORNELIO SACCARO 142 491884 6780174 844 N. I. N. I. 4,8 

DAL AGNO 110 508306 6792514 891 6 
24,1

2 
2,85 

DARCI D'AGOSTINI/GILNEI D'AGOSTINI 130 497633 6778056 775 17 63,3 19,41 

DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 120 492711 6777811 747 32,7 95,6 1,77 

DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 180 492709 6777764 751 50,7 
120,

1 
1,6 

DOUX FRANGOSUL SA (POCO 07) 180 490453 6782974 673 40,5 156 7,93 

DOUX FRANGOSUL SA (POCO 01) 130 490260 6783171 676 53,3 56,5 12,2 

DOUX FRANGOSUL SA (POCO 02) 122 490325 6783112 672 42 84,5 9,8 

DOUX FRANGOSUL SA (POCO 03) 127 490399 6783163 671 
40,9

1 
80,1

1 
11,5 

DOUX FRANGOSUL SA (POCO 04) 70 490060 6782640 734 30,9 52,8 1,8 
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Identificação 
Profundidade 

(m) 

Coordenadas 
UTM Cota 

(m) 
NE 
(m) 

ND 
(m) 

Vazão 
(m³/h) 

m E m N 

DOUX FRANGOSUL SA (POCO 05) 120 490115 6782950 691 42,1 56,5 21,8 

DOUX FRANGOSUL SA (POCO 06) 122 490109 6782639 735 31 52 1,8 

DOUX FRANGOSUL SA (POCO 10) 80 495006 6779498 777 22,4 64,8 13,2 

DOUX FRANGOSUL SA (POCO 16) 130 490315 6783170 671 42,1 43,5 12 

ELISEU CARMO PACHECO 100 495733 6779415 792 20,5 26,4 3,21 

FAZENDA SOUZA - ZONA GIACOMET 91 499972 6779244 806 9 10,9 17,76 

FAZENDA SOUZA - ZONA TOMÉ 95 496778 6778536 793 8,4 12,8 16 

FAZENDA SOUZA (POÇO 2) 118 498345 6778993 814 24,8 62,5 16,16 

FAZENDA SOUZA UBS 107 499014 6778408 829 21 51 14 

FERNANDO LUIZ BERTOLA 120 495198 6780782 781 45,2 108 0,88 

FLOR DO CAMPO 100 504969 6766777 700 N. I. N. I. 7,33 

FRIGORÍFICO DINAL 160 490841 6781868 746 83 120 26,4 

INSTITUTO LEONARDO MURIALDO 155 491330 6778997 831 8 144 0,5 

INVERNADA - VILA OLIVA 100 512441 6769950 768 1,77 21,1 22,5 

IVO MENENTI 174 491043 6772933 658 110 147 1,5 

IVO RECH 150 497743 6783551 837 11,9 128 1,12 

JARDIM DAS HORTÊNCIAS 150 489497 6776967 837 14,4 48,7 1,19 

JEEP CLUB - ANA RECH 108 493985 6779639 720 3,34 21,9 16,85 

JONAS ANTONIO WITT 168 494310 6761353 452 49 147 1,78 

JOSÉ FRANCISCO F. DE PAULA (POÇO 2) 134 489442 6778259 849 20 115 1,5 

LODIR VALDEMAR PITON 110 497526 6776352 683 10,6 13,1 36 

MARRECAS (POCO) 110 500856 6787721 766 51 98 1,16 

MULTISPUMA INDUSTRIA E COM•ERCIO 
LTDA 

160 490017 6779798 819 133 
134,
81 

3,53 

N SRA APARECIDA II - VILA SECA 100 498743 6786757 731 3,75 72,1 1,62 

NEDIR CUSTODIO BORGES 97 492211 6777733 750 6,6 69 2,31 

NELSON MAURI VICENZI 93 490077 6778390 776 23,9 69 21,6 

NILVO BERTOLA 100 495845 6781218 731 7,2 16,8 3,2 

NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA SECA 130 499296 6787134 744 0,1 100 1,19 

PCH SANTO ANJO 156 491404 6769383 319 N. I. N. I. 4 

QUINTA DOS PINHEIROS LTDA. 170 503508 6778107 834 0,1 110 3,54 

RINCÃO DAS FLORES 95 517867 6791342 865 12 26,1 6,86 

SAN MARINO ONIBUS E IMPLEMENTOS 
LTDA 

87 507374 6784312 851 12 15 14,5 

SANTA BARBARA (2001) 150 492212 6782787 705 10,2 118 3,4 

SANTA LUCIA DO PIAÍ 176 498242 6766322 791 63,9 162 3,23 

SANTA LUCIA DO PIAÍ (2006) 55 498340 6765802 755 35,5 51 6,3 

SANTO ANTONIO - SANTA LUCIA PIAI 120 496328 6763836 666 1 10,2 22,5 

SANTO HOMO BOM 100 492045 6775624 615 3,2 9,8 11,08 
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Identificação 
Profundidade 

(m) 

Coordenadas 
UTM Cota 

(m) 
NE 
(m) 

ND 
(m) 

Vazão 
(m³/h) 

m E m N 

SANTO HOMO BOM 2016 102 492185 6775695 616 6 13 18 

SAO BRAZ_ANA RECH 105 493930 6774385 706 26 35 17,14 

SAO GOTARDO - VILA SECA 190 494621 6786011 774 N. I. N. I. 2 

SAO GOTARDO II - VILA SECA 139 495593 6787492 763 77 85 2,46 

SÃO PAULO/SANTA LÚCIA DO PIAÍ 95 502078 6764208 692 1 26 12,73 

SAO ROQUE 160 500926 6776409 809 57,7 63,1 2,64 

SAO ROQUE - FAZENDA SOUZA 120 501176 6777380 831 8 48 14,4 

SÉRGIO JERÔNIMO GUERRA 154 492727 6777880 746 25 90 4 

SETEMBRINO MENEGAT 160 490896 6781861 741 83 95 26 

SITIO RECREIO SANTA HELENA 82 495114 6780044 734 10 25 14,62 

TUNAS ALTAS 80 506781 6763098 683 2,2 23,5 2,62 

TUNAS ALTAS I 140 504462 6765492 676 5,5 80,5 1,85 

VILA OLIVA (1998) 70 510778 6767617 716 5,6 60 8,8 

VILA SECA (2006) 123 502624 6784777 820 0,1 47 1,4 

VILSON PAULO RECH 120 507317 6778254 819 2,5 28,8 4,09 

ZUMBI DOS PALMARES II 150 495787 6777743 828 13,5 47 13 

Fonte: SAMAE (2018) 

 

8.1.6.2.5. Mapear todas as nascentes existentes na área, bem como 

suas respectivas áreas de preservação permanente 

O mapeamento das nascentes foi incluído na caracterização geral e identificação 

dos recursos hídricos superficiais. Durante as etapas de campo, sempre que era 

identificada uma nascente, coletava-se a coordenada plana e a altitude, 

complementarmente se aferia o seu pH e a temperatura da água. 

 

Tabela 29 - Informações das nascentes mapeadas na ADA. 

ID Coordenada E Coordenada N Elevação pH Temperatura 

NSC001 511164 6771979 815,0 m 6 18°C 

NSC002 511082 6771924 801,5 m 6 18°C 

NSC003 510889 6771828 823,6 m 6 18°C 

NSC004 510874 6771798 827,2 m 6 18°C 

NSC005 510844 6771769 826,9 m 6 18°C 

NSC006 510522 6773267 826,4 6 18°C 

NSC007 510466 6773243 829,0 6 18°C 

NSC008 510417 6772980 832,4 6 17°C 

NSC009 510428 6772964 832,5 6 18°C 
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8.1.6.2.6. Apresentar mapas e plantas planialtimétricas com os 

dados colhidos 

No VOLUME III “CARTOGRAFIA – PRANCHAS”, estão apresentadas todas as 

pranchas temáticas com os dados colhidos, sendo: 

• PRANCHA 06 – PLANIALTIMETRIA (ADA) 

• PRANCHA 15 – HIDROGRAFIA (AID E AII) 

• PRANCHA 16 – HIDROGRAFIA (ADA) 

• PRANCHA 25 – ÁREAS DE SENSIBILIDADE AMBIENTAL 

• PRANCHA 31 – SUSCEPTIBILIDADE AMBIENTAL 

• PRANCHA 33 – HIDROGEOLOGIA (AID E AII) 

 

8.1.6.3. Mapa de sensibilidade dos mananciais hídricos quanto ao 

potencial de acidente e contaminação para a fase de instalação e 

operação 

A PRANCHA 31 – SUSCEPTIBILIDADE AMBIENTAL apresenta o resultado da 

análise da fragilidade ambiental para a área do empreendimento, abarcando, portanto, a 

sensibilidade dos mananciais hídricos presentes na área de estudo. 

 

8.1.7. Qualidade da água 

A avaliação qualitativa das águas superficiais dentro da Área Diretamente 

Afetada permite a caracterização de um background a partir das áreas não-impactadas 

e identificação de possíveis contaminações advindas da ocupação antrópica. Os corpos 

hídricos têm sido alvo do descarte de efluentes brutos em alguns pontos, logo a análise 

físico-química destes locais é de grande importância para a avalição de passivos 

ambientais existentes, bem como de seu impacto nos cursos a jusante. 

De modo a se quantificar a qualidade das águas para cada corpo hídrico 

selecionado, foram escolhidos dois indicadores ambientais para os enquadrar: o IQA 

(Índice de Qualidade das Águas) e o IET (Índice de Estado Trófico). O primeiro se refere 

à qualidade quanto ao potencial para o uso humano, levando em conta contaminações 

orgânicas, já o segundo se relaciona à disponibilidade de nutrientes e a proliferação da 

biota. 
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8.1.7.1. Parâmetro de qualidade 

O conjunto de variáveis de qualidade das águas avaliadas pode ser analisado 

de forma individual ou integrada para a avaliação dos ambientes aquáticos e podem ser 

calculados índices específicos para indicar a qualidade dessas águas. 

As variáveis também podem indicar contaminações, demonstrando o grau de 

pressão que o recurso hídrico está sujeito. A poluição das águas tem como origem 

diversas fontes, as quais se destaca: 

• Cargas pontuais de origem doméstica e industrial;  

• Cargas difusas de origem urbana e agrícola. 

 

 Neste trabalho se realizou a análise de 13 parâmetros de qualidade da água 

(físicas, químicas e microbiológicas) considerados mais representativos (Tabela 30). 

 

Tabela 30 - Variáveis de qualidade de água a serem monitoradas. 

Parâmetro 

Físicos 

pH 

Sólidos Suspensos Totais (SST) 

Oxigênio Dissolvido 

Óleos e Graxas 

Turbidez 

Temperatura da Amostra 

Cor 

Químicos 

DQO 

DBO 

Fósforo Total 

Nitrogênio Amoniacal 

Microbiológicos 
Coliformes termotolerantes 

Clorofila-a 

 

O enquadramento é essencial à defesa dos níveis de qualidade da água, 

avaliados por condições e padrões específicos, de modo a assegurar seus usos 

preponderantes (Resolução CONAMA n° 357/2005). A Resolução CONAMA n° 357 

(BRASIL, 2005) prevê a classificação das águas superficiais conforme limites específicos 

para cada classe e seus usos adequados a cada enquadramento. A tabela a seguir 

apresenta os parâmetros caraterísticos de cada classe, conforme a legislação (levou-se 

em conta os parâmetros relevantes). 
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Tabela 31 - Classificação da qualidade das águas. 

Categoria 
Coliformes 

termotolerantes 
DBO OD Turbidez pH Clorofila-α 

Classe 1 200 3 ≥6 40 6,0 a 9,0 10 

Classe 2 1000 5 ≥5 100 6,0 a 9,0 30 

Classe 3 2500 10 ≥4 100 6,0 a 9,0 60 

Classe 4 >2500 >10 <4 >100 - >60 

Fonte: Resolução CONAMA n° 357 (2005). 

 

A seguir se apresenta um resumo acerca do significado ambiental de cada uma 

das variáveis listadas frente aos ecossistemas naturais e sua relação direta com os usos 

antrópicos (CETESB, 2017). 

 

8.1.7.1.1. Variáveis físicas 

pH 

É a concentração de cátions H+, o potencial hidrogeniônico (pH), representa a 

intensidade da condição ácida ou alcalina do ambiente aquático. Indica indiretamente a 

capacidade de tamponamento das águas através do equilíbrio entre íons hidróxidos e 

ácidos orgânicos. Tem influência sobre o grau de solubilidade de diversos compostos e 

pode definir a toxicidade de vários elementos. 

 

Sólidos suspensos totais 

Os sólidos nas águas correspondem a toda matéria que permanece domo 

resíduo após evaporação, secagem ou calcinação da amostra, a uma temperatura pré-

estabelecida durante um tempo fixado. O incremento de sólidos em um recurso hídrico 

pode ter, assim como todos os demais parâmetros descritos, origem natural ou antrópica. 

A dissolução e o carreamento de compostos do solo e das rochas e a decomposição de 

matéria orgânica constituem-se nas principais fontes naturais de sólidos na água. Já as 

fontes antrópicas vinculadas às concentrações de sólidos estão relacionadas ao 

lançamento de despejos domésticos e industriais, bem como a drenagem de áreas 

agrícolas e zonas urbanas. 

 

Oxigênio dissolvido 

O parâmetro oxigênio dissolvido pode ser entendido como a medida da 

capacidade da água para a sobrevivência dos organismos aquáticos. Esse parâmetro é 
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de extrema importância para o ecossistema aquático, uma vez que é vital a todos os 

organismos por manter o equilíbrio ecológico necessário à respiração e manutenção dos 

processos de degradação e ciclagem de materiais. Muitas espécies não sobrevivem com 

o teor de oxigênio abaixo de 4 mg/L. 

 

Turbidez 

A turbidez representa o grau de interferência da passagem de luz através da 

água devido a existência de sólidos em suspensão, tais como areia, silte, argila e detritos 

orgânicos, tais como algas, bactérias e plâncton em geral. O aumento natural da turbidez 

origina-se, normalmente, de eventos de precipitação mais intensos, os quais são 

capazes de erodir as margens e áreas adjacentes aos recursos hídricos, bem como 

ressuspender parte dos sólidos sedimentados. 

 

Temperatura  

A variação da temperatura na água é proporcional à variação da temperatura 

atmosférica, embora esta ocorra de forma mais lenta e gradativa. Com base nisto, pode-

se afirmar que as alterações na temperatura do ar influenciarão diretamente a evolução 

da temperatura da água, quando consideradas somente fontes naturais de intervenção. 

 

Óleos e graxas 

Os óleos e graxas podem estar presente no ambiente natural em quantidades 

mínimas, provenientes da vegetação ou fauna local, porém a maior contribuição 

registrada é de origem antrópica, através de efluentes domésticos, industriais, de oficina 

mecânica, postos de gasolina e estradas. A sua baixa solubilidade e baixa densidade 

podem formar uma película na interface água-ar, reduzindo a transferência do oxigênio 

para a coluna d’água. 

 

8.1.7.1.2. Variáveis químicas 

Demanda química de oxigênio (DQO) 

A DQO também expressa a presença de matéria orgânica em corpos hídricos, 

porém, analisa os compostos passíveis de oxidação através de um agente químico forte, 

como o dicromato de potássio (K2Cr2O7), em meio ácido. A celulose, a lignina, os 

compostos húmicos e boa parte dos amoniacais são compostos passíveis de oxidação 

através de um agente químico forte, uma vez que são refratários e, portanto, não 
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oxidáveis biologicamente. O poder de oxidação do dicromato de potássio é, 

normalmente, muito maior do que o resultante da ação microbiológica, exceto em 

raríssimos casos como os hidrocarbonetos aromáticos e a piridina. Com isto, conclui-se 

que os resultados da DQO são sempre superiores aos da DBO. 

 

Demanda bioquímica de oxigênio (DBO) 

O teste de DBO é um bioensaio, procedimento no qual o resíduo é 

biologicamente oxidado sob condições controladas a fim de se estabelecer o consumo 

de oxigênio e, consequentemente, estimar, aproximadamente, a quantidade de matéria 

orgânica biodegradável presente em uma amostra de água. Pode-se afirmar que nos 

locais onde o valor de DBO for alto, provavelmente os valores de oxigênio dissolvido 

serão baixos e a concentração de matéria orgânica será alta. Neste caso, o meio pode 

tornar-se anóxico, limitando a vida aquática. Os maiores aumentos em termos de DBO5 

num corpo d'água são provocados por despejos de origem predominantemente orgânica. 

 

Fósforo 

O fósforo é um importante parâmetro de classificação das águas naturais, 

participando também na composição de índices de qualidade de águas. Constitui-se no 

principal fator limitante ao desenvolvimento de algas e plantas no meio aquático, sendo 

um dos principais nutrientes para os processos biológicos. Também é conhecido como 

macronutriente, por ser exigido em grande escala pelas células. Por atividade antrópica, 

o aporte de fósforo pode ocorrer através de despejos de efluentes domésticos e 

industriais, fertilizantes e lixiviações de criatórios de animais. 

 

Nitrogênio 

O nitrogênio é um macroelemento vital para a vida, pois é um dos principais 

constituintes dos aminoácidos, formadores das proteínas. No meio aquático, o nitrogênio 

pode ser encontrado na forma de nitrogênio molecular (N2), nitrogênio orgânico 

(dissolvido e em suspensão), amônia (NH3), nitrito (NO2) e nitrato (NO3). A presença de 

amônia pode ocasionar depleção na concentração do oxigênio dissolvido no processo 

de nitrificação, dando origem ao nitrito e nitrato. 
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8.1.7.1.3. Variáveis microbiológicas 

Coliformes 

O grupo coliforme refere-se a bactérias que normalmente habitam o trato 

intestinal dos animais de sangue quente, servindo, portanto, como indicadoras da 

contaminação de uma amostra de água por fezes. A determinação da concentração dos 

coliformes assume importância como parâmetro indicador da possibilidade da existência 

de microrganismos patogênicos, responsáveis pela transmissão de doenças de 

veiculação hídrica, tais como febre tifoide, febre paratifoide, disenteria bacilar e cólera. 

 

8.1.7.1.4. Índice de qualidade da água (IQA) 

O IQA - Índice de Qualidade de Água foi criado inicialmente pela NSF (National 

Sanitation Foundation) dos Estados Unidos e modificado pela CETESB (Companhia de 

Saneamento do Estado de São Paulo). Esse índice foi desenvolvido e estruturado 

através de pesquisa de opinião de um grupo de 142 profissionais da área ambiental. 

Através deste estudo foi proposta uma lista de parâmetros que poderiam ser inclusos em 

um índice que representasse a qualidade de água contendo nove parâmetros cada um 

com pesos integrantes do IQA (Oxigênio Dissolvido, Coliformes Fecais, pH, DBO, 

Fósforo Total, Temperatura, Nitrogênio Total, Turbidez, Sólidos Totais). 

O IQA é calculado pela fórmula de produtório, utilizando as curvas de importância 

de parâmetros de qualidade de água desenvolvidas pela Cetesb (2009), as quais 

representam a variação da qualidade da água produzida pelas possíveis medidas do 

parâmetro, sendo o determinante principal, a aplicação destes para o abastecimento 

público. Os resultados são comparados a uma tabela de classificação de qualidade das 

águas, com intervalos de ponderação. 

 

𝐼𝑄𝐴 = ∏ 𝑞𝑖
𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Onde: 

n – número de parâmetros do índice; 

qi – qualidade do i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 100, obtido da 

respectiva “curva média de variação de qualidade”, em função de sua concentração ou 

medida, calcula-se cada um desses termos de forma separada; 
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wi – peso correspondente ao i-ésimo parâmetro, um número entre 0 e 1, atribuído 

em função da sua importância para a conformação global de qualidade, sendo que o 

somatório dos mesmos deve atingir 1 como mostra a equação:  

 

∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

 

IQA – Índice de Qualidade das Águas, um número entre 0 e 100. A classificação 

da qualidade pode ser vista na Tabela 32, essa classificação é mais intuitiva ao público 

de que um valor numérico. 

 

Tabela 32 - Classificação da qualidade das águas. 

Categoria Ponderação 

Ótima 90 < IQA ≤ 100 

Boa 70 < IQA ≤ 90 

Regular 50 < IQA ≤ 70 

Ruim 25 < IQA ≤ 50 

Péssima IQA ≤ 25 

Fonte: CETESB (2009). 

 

Um índice de qualidade das águas pode ser projetado para as situações 

específicas de cada bacia hidrográfica ou corpo hídrico, ou mesmo adaptado a outras 

aplicações. No Brasil, destacam-se os índices utilizados pela Companhia de Tecnologia 

de Saneamento Ambiental (CETESB), Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

Henrique Luiz Roessler (FEPAM) e Agência Nacional de Águas (ANA). Cada uma atribui 

pesos específicos (wi) para as variáveis mensuradas.  

Dentro deste trabalho foram aplicados os modelos de IQA definidos pela FEPAM 

e pela ANA, com resultados similares entre si. A tabela abaixo apresenta as variáveis e 

respectivos pesos adotados nos modelos propostos por cada instituição. 

 

Tabela 33 - Variáveis e respectivos pesos adotados nos modelos de IQA. 

Parâmetro Unidade de medida 
Pesos 

ANA FEPAM 

Coliformes termotolerantes NMP/100 mL 0,15 0,17 

DBO mg/L 0,10 0,11 

Fósforo total mg/L 0,10 0,11 
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Parâmetro Unidade de medida 
Pesos 

ANA FEPAM 

Nitrogênio amoniacal mg/L 0,10 0,11 

Oxigênio dissolvido % saturação 0,17 0,19 

pH - 0,12 0,13 

Sólidos suspensos totais mg/L 0,08 0,09 

Temperatura °C 0,10 Não aplica 

Turbidez NTU 0,08 0,09 

 

O processamento dos resultados analíticos para o cálculo do IQA foi realizado 

com auxílio do software IQAData (POSSELT & COSTA, 2010) disponibilizado 

gratuitamente pela Universidade de Santa Cruz do Sul. 

 

8.1.7.1.5. Índice de estado trófico 

O Índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d'água em 

diferentes graus de trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento 

por nutrientes e seu efeito relacionado ao crescimento excessivo das algas, ou o 

potencial para o crescimento de macrófitas aquáticas. Este índice está baseado nas 

equações de Carlson (1977) modificado por Lamparelli (2004), abrangendo dois 

parâmetros: clorofila e fósforo total. 

O parâmetro clorofila apresenta a situação atual do sistema, enquanto o fósforo 

é um indicativo de processos eutróficos acentuados que poderão surgir (CETESB, 2009). 

Assim, o índice médio engloba, de forma satisfatória, a causa e o efeito do processo. 

Deve-se ter em conta que num corpo hídrico, em que o processo de eutrofização se 

encontra plenamente estabelecido, o estado trófico determinado pelo índice da clorofila 

α certamente coincidirá com o estado trófico determinado pelo índice do fósforo. 

O cálculo do IET envolve as equações para o fósforo, clorofila-α e transparência, 

esta última pode estimar o IET quando os outros parâmetros não forem mensurados. 

Entretanto não é recomendado seu uso, uma vez que componentes não relacionados 

aos nutrientes podem alterar aumentar a turbidez da água. 

As equações utilizadas foram: 

 

𝐼𝐸𝑇(𝑃) = 10 × [6 − (
ln

80,32
𝑃

ln 2
⁄ )] 
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Onde: 

IET(P) – Índice de estado Trófico para Fósforo; 

P – Concentração de fósforo em µg/L. 

 

𝐼𝐸𝑇(𝐶𝐿) = 10 × [6 − (2,04 − 0,695 × ln 𝐶𝐿
ln 2⁄ )] 

 

Onde: 

IET(P) – Índice de estado Trófico para Clorofila α; 

CL – Concentração de clorofila em µg/L. 

 

O valor médio entre estes dois índices resultará no IET final. Caso não haja 

resultados para algum dos parâmetros, o IET relativo àquele disponível deverá ser 

levado em conta como o final.  

A categoria do estado trófico está relacionada às faixas de classificação 

apresentada na Tabela 34. 

 

Tabela 34 - Classe de estado trófico e suas características principais. 

Valor do IET Classe de Estado Trófico Características 

= 47 Ultraoligotrófico 

Corpos d’água limpos, de produtividade muito 
baixa e concentrações insignificantes de 
nutrientes que não acarretam em prejuízos aos 
usos da água. 

47 < IET = 52 Oligotrófico 

Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em 
que não ocorrem interferências indesejáveis sobre 
os usos da água, decorrentes da presença de 
nutrientes. 

52 < IET = 59 Mesotrófico 

Corpos d’água com produtividade intermediária, 
com possíveis implicações sobre a qualidade da 
água, mas em níveis aceitáveis, na maioria dos 
casos. 

59 < IET = 63 Eutrófico 

Corpos d’água com alta produtividade em relação 
às condições naturais, com redução da 
transparência, em geral afetados por atividades 
antrópicas, nos quais ocorrem alterações 
indesejáveis na qualidade da água decorrentes do 
aumento da concentração de nutrientes e 
interferências nos seus múltiplos usos. 

63 < IET = 67 Supereutrófico 

Corpos d’água com alta produtividade em relação 
às condições naturais, de baixa transparência, em 
geral afetados por atividades antrópicas, nos quais 
ocorrem com frequência alterações indesejáveis 
na qualidade da água, como a ocorrência de 
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Valor do IET Classe de Estado Trófico Características 

episódios florações de algas, e interferências nos 
seus múltiplos usos. 

> 67 Hipereutrófico 

Corpos d’água afetados significativamente pelas 
elevadas concentrações de matéria orgânica e 
nutrientes, com comprometimento acentuado nos 
seus usos, associado a episódios florações de 
algas ou mortandades de peixes, com 
consequências indesejáveis para seus múltiplos 
usos, inclusive sobre as atividades pecuárias nas 
regiões ribeirinhas. 

Fonte: CETESB (2009). 

 

8.1.7.2. Apresentar imagem de satélite colorida com identificação dos 

pontos de amostragem de água (quadro com identificação ponto-

coordenadas) 

Foram realizados 10 pontos de amostragem para as águas superficiais, entre 

corpos lóticos e lênticos. Estes pontos visam à caracterização qualitativa, a montante e 

a jusante, dos cursos d’água identificados. A Tabela 35 identifica os pontos de coleta e 

o corpo hídrico onde este se insere. 

 

Tabela 35 - Lista dos pontos de amostragem e suas características. 

Identificador Longitude Latitude Características 

PC01 510828,9 6771773,1 Montante do Arroio Balardin Sul. 

PC02 511122,8 6771966,7 Jusante do Arroio Balardin Sul. 

PC03 510604,6 6772118,0 Montante do Arroio Balardin Central. 

PC04 510841,2 6772374,0 Jusante do Arroio Balardin Central, após açude. 

PC05 510569,2 6773004,7 
Arroio Balardin Norte; possível ponto branco, sem 

ocupação antrópica. 

PC06 510424,0 6773293,4 
Jusante do Arroio Fogaça; ponto de cruzamento 

sob a estrada. 

PC07 509806,8 6773232,2 Montante do Arroio Fogaça; açude. 

PC08 509595,6 6775227,3 
Açude da área norte mapeado, dentro da Bacia 

do Rio Piaí. 

PC09 509395,5 6775718,6 
Montante do Arroio Piaí; localizado no extremo 

norte da área. 

PC10 509062,4 6775798,6 Jusante do Arroio Piaí. 

Fonte: Garden Engenharia (2018) 

 

A primeira campanha foi realizada em 12 de julho de 2018 e a segunda em 17 

de outubro de 2018. Os gráficos a seguir apresentam as condições meteorológicas dos 

dias em que foram realizadas a coleta e dos dias anteriores, a fim de indicar períodos 
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chuvosos que possam afetar os resultados das análises. Os dados foram buscados junto 

ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para a estação convencional de Caxias 

do Sul (código 83942). 

 

Figura 215 - Condições meteorológicas dos dias anteriores à primeira campanha. 

 
Fonte: INMET (2018). 

 
Figura 216 - Condições meteorológicas dos dias anteriores à segunda campanha. 

 
Fonte: INMET (2018). 

 

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

P
re

c
ip

it
a
ç
ã
o
 (

m
m

)

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
°C

)

Chuva Temp. Máx. Temp. Mín.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

5

10

15

20

25

30

P
re

c
ip

it
a
ç
ã
o
 (

m
m

)

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
°C

)

Chuva Temp. Máxima Temp. Mínima



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

427 

Figura 217 - Localização dos pontos amostrados durante a primeira campanha. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018) 
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8.1.7.3. Realizar análises físico-química e biológica das águas 

superficiais no local da ADA do empreendimento e para AID, com 

metodologia e justificativas para os critérios de escolha dos pontos 

e parâmetros de amostragem, tendo por subsídio a Resolução 

CONAMA n° 357/2005 visando o respectivo controle e 

monitoramento durante a execução das obras, com a identificação 

em imagem de satélite dos pontos amostrados e localização 

geográfica 

8.1.7.3.1. Resultados da primeira campanha 

As amostras foram encaminhadas, logo após a coleta, para o Laboratório 

ECOCERTA, localizado em Caxias do Sul. Os respectivos relatórios de cada ponto 

encontram-se no ANEXO 24 - RELATORIOS DE ENSAIO FISICO-QUIMICO.  

A Tabela 36  e Tabela 37 resumem os valores mensurados para cada parâmetro. 
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Tabela 36 - Resultados analíticos da primeira campanha (Parte 01). 

Identificador Nome 

Físico-Químicos 

Clorofila-α 

mg/m³ 

Cor 

mg Pt/L 

DBO5 

mg/L 

DQO 

mg/L 

Ptotal 

mg/L 

NH3 

mg/L 

Óleos e 
graxas 

mg/L 

SST 

mg/L 

Turbidez 

NTU 

PC01 
Arroio Balardin 

Sul 

Montante 5,3 43,9 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 11,8 

PC02 Jusante < 3,0 44,7 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 14,6 

PC03 
Arroio Balardin 

Central 

Montante < 3,0 21,1 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 12,9 

PC04 Jusante < 3,0 38,9 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 20,7 

PC05 Arroio Balardin Norte 5,3 32,7 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 22,5 

PC06 

Arroio Fogaça Sul 

Jusante < 3,0 44,7 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 51,1 

PC07 Montante < 3,0 69,3 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 66,8 

PC08 Açude Norte < 3,0 72,9 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 54,3 

PC09 

Arroio Piaí 

Montante < 3,0 29,1 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 21,8 

PC10 Jusante < 3,0 40,3 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 21,9 

Fonte: Garden Engenharia (2018) 
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Tabela 37 - Resultados analíticos da primeira campanha (Parte 02). 

Identificador Nome 

Coleta Microbiologia 

OD 

mg/L 
pH 

Temperatura 

°C 

Coliformes Termotolerantes 

NMP/100 mL 

PC01 

Arroio Balardin Sul 

Montante 7,3 6,00 16 < 1,8 × 100 

PC02 Jusante 9,4 7,00 13 < 1,8 × 100 

PC03 
Arroio Balardin 

Central 

Montante 7,9 7,00 15 2,3 × 103 

PC04 Jusante 8,5 7,00 13 2,0 × 102 

PC05 Arroio Balardin Norte 8,5 7,00 12 < 1,8 × 100 

PC06 

Arroio Fogaça Sul 

Jusante 7,7 7,00 11 1,8 × 102 

PC07 Montante 6,4 7,00 12 2,0 × 102 

PC08 Açude Norte 9,5 7,00 11 < 1,8 × 100 

PC09 

Arroio Piaí 

Montante 9,0 7,00 10 2,0 × 102 

PC10 Jusante 9,5 7,00 10 4,5 × 102 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Conforme os resultados das análises, pode-se tecer uma primeira classificação 

dos recursos hídricos conforme enquadramento proposto pela Resolução CONAMA n° 

357 (BRASIL, 2005).  

A Tabela 38 apresenta o resultado para esta classificação, levando em conta 

apenas os parâmetros analisados. 

 

Tabela 38 - Classificação quanto à qualidade das águas. 

Identificador Nome Enquadramento 
IQA 

ANA FEPAM 

PC01 Arroio Balardin 
Sul 

Montante Classe 1 88 87 

PC02 Jusante Classe 1 85 85 

PC03 Arroio Balardin 
Central 

Montante Classe 3 69 66 

PC04 Jusante Classe 2 75 73 

PC05 Arroio Balardin Norte Classe 1 85 85 

PC06 Arroio Fogaça 
Sul 

Jusante Classe 2 73 71 

PC07 Montante Classe 2 70 68 

PC08 Açude Norte Classe 2 81 79 

PC09 
Arroio Piaí 

Montante Classe 2 75 73 

PC10 Jusante Classe 2 72 69 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Os arroios Balardin Sul e Norte apresentaram os melhores resultados conforme 

o enquadramento e também mostraram os melhores índices no IQA. Por outro lado, o 

Arroio Balardin Central possui as piores classificações, especialmente no trecho 

montante, mais próximos dos pontos de descarte de esgoto doméstico. Seu 

enquadramento como Classe 3 se deve à alta contagem de coliformes, entretanto o valor 

calculado para o IQA não ficou tão baixo devido aos outros parâmetros, como DBO e 

Nitrogênio, que ficaram bem abaixo do esperado. 

De maneira geral a qualidade dos recursos hídricos é boa, mais da metade foi 

enquadrada como Classe 2 e seu IQA foi classificado como bom (70 < IQA ≤ 90). Isto 

reflete os resultados analíticos, visto que para grande parte dos parâmetros, as 

concentrações ficaram abaixo do nível de detecção, incluindo indicadores de 

contaminação como NH3 e fósforo. Como contaminantes foram apenas identificadas as 

contagens de coliformes, que variaram conforme a ocupação antrópica dos arredores do 

corpo hídrico amostrado. Ficou claro que aqueles pontos mais próximos de habitações 

recebem efluente sanitário.  
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Complementarmente foi calculado o IET para os pontos amostrados, 

especialmente os ambientes lênticos. Dado que a maioria dos resultados obtidos para 

fósforo e clorofila-a se mantiveram abaixo dos limites de detecção, somente em dois 

pontos pôde-se aferir o IET. Os resultados obtidos são como segue a Tabela 39. 

 

Tabela 39 - Resultado do IET. 

Identificador Nome Clorofila-α IET 

PC01 Montante do Arroio Balardin Sul 5,3 µg/L 56 

PC05 Arroio Balardin Norte 5,3 µg/L 56 

Fonte: Garden Engenharia (2018) 

 

O IET calculado foi aquele para clorofila-α somente, posto que o parâmetro 

fósforo não pode ser medido abaixo de concentrações de 0,2 mg/L. Pode-se classificar 

como mesotrófico o ambiente dos arroios Balardin Sul e Norte, aqueles que também 

apresentaram melhores índices de qualidade da água. 

Apesar da ausência de quantificação do índice para os outros pontos, é possível 

inferir que o IET(CL) se manteria abaixo de 44 (oligotrófico) e o IET(P) abaixo de 74 

(eutrófico), valores obtidos para o mínimo detectável pelo método de análise para cada 

parâmetro envolvido no cálculo. Caso um ambiente em sobrecarga de nutrientes, isto é, 

hipereutrófico, estivesse presente, certamente os valores das concentrações de fósforo 

e clorofila-α teriam sido detectados. Apesar de não ter sido quantificado, é seguro afirmar 

que o estado trófico dos ambientes aquosos para a área de estudo se apresenta 

aceitável, sem zonas com superabundância de nutrientes e consequente desequilíbrio 

na microbiota. 

 

8.1.7.3.2. Resultados segunda campanha de amostragem 

A campanha de coleta representativa do período chuvoso foi realizada em 17 de 

outubro de 2018. As amostras foram encaminhadas, logo após a coleta, para o 

Laboratório ECOCERTA, localizado em Caxias do Sul. Os respectivos relatórios de cada 

ponto encontram-se no ANEXO 24 - RELATORIOS DE ENSAIO FISICO-QUIMICO.  

A Tabela 40  e Tabela 41 resumem os valores mensurados para cada parâmetro. 
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Tabela 40 - Resultados analíticos da segunda campanha (Parte 01). 

Identificador Nome 

Físico-Químicos 

Clorofila-α 

mg/m³ 

Cor 

mg Pt/L 

DBO5 

mg/L 

DQO 

mg/L 

Ptotal 

mg/L 

NH3 

mg/L 

Óleos e 
graxas 

mg/L 

SST 

mg/L 

Turbidez 

NTU 

PC01 
Arroio Balardin 

Sul 

Montante < 3,0 < 10,0 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 1,30 

PC02 Jusante < 3,0 < 10,0 10,5 45,5 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 4,50 

PC03 
Arroio Balardin 

Central 

Montante < 3,0 < 10,0 8,4 40,6 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 5,40 

PC04 Jusante < 3,0 10,7 22,3 72,8 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 < 1,0 

PC05 Arroio Balardin Norte < 3,0 51,6 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 18,0 

PC06 

Arroio Fogaça Sul 

Jusante < 3,0 29,5 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 30,0 

PC07 Montante < 3,0 46,6 15,4 56,9 0,4 < 5,0 < 10,0 22,0 110,3 

PC08 Açude Norte < 3,0 33,2 20,8 69,3 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 33,6 

PC09 

Arroio Piaí 

Montante < 3,0 14,3 9,2 42,5 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 12,5 

PC10 Jusante < 3,0 13,4 16,7 59,9 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 16,1 

Fonte: Garden Engenharia (2018) 
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Tabela 41 - Resultados analíticos da segunda campanha (Parte 02). 

Identificador Nome 

Coleta Microbiologia 

OD 

mg/L 
pH 

Temperatura 

°C 

Coliformes Termotolerantes 

NMP/100 mL 

PC01 

Arroio Balardin Sul 

Montante 8,4 7,00 16 2,0 × 101 

PC02 Jusante 8,6 7,00 13 7,8 × 101 

PC03 
Arroio Balardin 

Central 

Montante 8,1 7,00 15 2,0 × 101 

PC04 Jusante 9,2 7,00 13 2,0 × 101 

PC05 Arroio Balardin Norte 9,8 7,00 12 < 1,8 × 100 

PC06 

Arroio Fogaça Sul 

Jusante 8,1 7,00 11 2,0 × 101 

PC07 Montante 9,6 7,00 12 7,8 × 101 

PC08 Açude Norte 11,5 7,00 11 1,8 × 101 

PC09 

Arroio Piaí 

Montante 8,7 7,00 10 < 1,8 × 100 

PC10 Jusante 9,1 7,00 10 2,0 × 101 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Conforme os resultados das análises, pode-se tecer uma primeira classificação 

dos recursos hídricos conforme enquadramento proposto pela Resolução CONAMA n° 

357 (BRASIL, 2005).  

A Tabela 42 apresenta o resultado para esta classificação, levando em conta 

apenas os parâmetros analisados. 

 

Tabela 42 - Classificação quanto à qualidade das águas. 

Identificador Nome Enquadramento 
IQA 

ANA FEPAM 

PC01 Arroio Balardin 
Sul 

Montante Classe 1 84 83 

PC02 Jusante Classe 4 73 71 

PC03 Arroio Balardin 
Central 

Montante Classe 3 78 76 

PC04 Jusante Classe 4 67 65 

PC05 Arroio Balardin Norte Classe 1 85 84 

PC06 Arroio Fogaça 
Sul 

Jusante Classe 1 81 79 

PC07 Montante Classe 4 50 46 

PC08 Açude Norte Classe 4 59 56 

PC09 
Arroio Piaí 

Montante Classe 3 80 79 

PC10 Jusante Classe 4 69 67 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Os resultados desta campanha se mostraram substancialmente piores em 

relação à campanha de julho, cinco pontos foram enquadrados como classe 4 devido 

aos valores elevados de DBO identificados. Entretanto a contagem de coliformes se 

manteve menor, o que contribuiu para que o IQA calculado não diminuísse muito. A 

exceção foi o ponto PC07 que recebeu o pior índice, devido à alta turbidez e 

concentração elevada de fósforo. 

Em geral pôde-se observar uma maior influência de contaminantes orgânicos 

nas águas superficiais durante este período de amostragem, apesar dos IQAs se 

manterem numa classificação razoável a boa. Conclui-se que a qualidade das águas 

varia de maneira sazonal ao longo do ano, em função do regime pluviométrico.  

Complementarmente foi calculado o IET para apenas um ponto que apresentou 

valores quantificáveis de fósforo, o ponto PC07. O resultado do IET está apresentado na 

Tabela 43. 
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Tabela 43 - Resultado do IET. 

Identificador Nome Fósforo IET 

PC07 Montante Arroio Fogaça Sul 400 µg/L 83 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Pode-se classificar como hipereutrófico o ambiente a montante do Arroio Fogaça 

Sul, que corresponde a um açude próximo de uma pequena aglomeração de residências 

e galpões. Provavelmente devido a sua localização junto a uma área impactada pela 

atividade agrícola, onde são utilizados continuamente fertilizantes, eventualmente estes 

se acumulam no açude e podem causam períodos de intenso crescimento de algas, 

inclusive macrófitas e outros organismos associados. Ressalta-se que o ponto 

amostrado a jusante, após uma extensa área de banhado, retoma uma qualidade de 

água superior, evidenciando o potencial de tratamento da flora característica. 

 

8.1.7.4. Realizar análises físico-química e biológica das águas 

subterrâneas no local da ADA do empreendimento e na AID, com 

metodologia e justificativas para os critérios de escolha dos pontos 

e parâmetros de amostragem, de acordo com o exposto na 

Resolução n° 396/2008, a fim de classificação das águas, com 

identificação em imagem de satélite dos pontos amostrados e 

localização geográfica 

A amostragem das águas subterrâneas na ADA não fez parte do diagnóstico 

qualitativo das águas pelo fato de não existirem captações significativas que poderiam 

fornecer dados confiáveis para este diagnóstico. 

 

8.1.7.5. Identificar as principais fontes poluidoras, pontuais e difusas, a 

os pontos de lançamento em águas superficiais ou no solo e 

disposição dos efluentes líquidos domésticos e industrias em 

recursos hídricos para áreas de influência 

A identificação das fontes poluidoras, no contexto do estudo ambiental da ADA, 

se sobrepõe ao mapeamento dos passivos ambientais. Os pontos descritos a seguir 

configuram as fontes poluidoras dos recursos hídricos na ADA e também estão 

apresentadas na seção sobre passivos ambientais. 
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Arroio Balardin Central Montante 

Junto às cabeceiras deste curso d’água, no matagal junto às construções, foi 

identificado um ponto de descarte de esgoto doméstico bruto. O local de descarte gera 

um acúmulo de esgoto dentro do leito do arroio, formando uma espessa lâmina de 

material acinzentado e lamacento de forte odor desagradável. Duas saídas de 

tubulações foram encontradas, as quais certamente transportam os resíduos gerados 

nas edificações. Ademais, existe um amplo descarte de lixo dentro do matagal, em sua 

maioria restos plásticos e resíduos domésticos.  

 

Figura 218 - Área de acúmulo de esgoto 
doméstico. 

 

Figura 219 - Detalhe do leito do arroio 
impactado. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 220 - Uma das tubulações emissoras de 

efluente. 

 

Figura 221 - Acúmulo de resíduos no matagal. 
 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Arroio Balardin Central Jusante 

À jusante do mesmo arroio identificou-se um ponto de descarte de resíduo 

orgânico dentro do arroio. Restos de alimentos são depositados sem controle e geram 

um acúmulo que acaba por contaminar o curso d’água. 

 
Figura 222 - Descarte de restos alimentares no arroio. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Pedreira e Tanque de Abastecimento 

A área da cava a céu aberto existente na área já configura um passivo pelo fato 

de ter havido exploração mineral sem recuperação da lavra após o encerramento da 

extração. Junto à margem da cava, na porção superior, se encontra instalado um tanque 

de óleo diesel para o abastecimento dos veículos automotores da fazenda. A partir deste 

tanque, na parte inferior onde os veículos estacionam durante o abastecimento, 

observou-se um vazamento de óleo diesel, que forma uma notável pluma de 

contaminação sobre o solo rochoso. O fluxo do óleo segue para dentro da cava e chega 

até as proximidades do arroio Balardin Sul que flui a sudeste do ponto de contaminação. 

Não foi reconhecido com exatidão se o óleo chega até o arroio, mas se presume que 

haja uma fração considerável do material poluente que atinge as águas do local. 
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Ademais, a cava também serve de ponto para descarte e incineração irregular de 

resíduos sólidos. 

 

Figura 223 - Cava abandonada. 

 

Figura 224 - Vazamento de óleo diesel. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 225 - Sentido do fluxo de óleo que 

segue até o arroio. 

 

Figura 226 - Acúmulo de resíduos sólidos 
espalhados no local. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

440 

8.1.7.6. Os resultados analíticos deverão ser (i) apresentados em 

tabelas e gráficos, com os limites legais representados, quando 

pertinente, e destaque dos valores em desconformidade (ii) 

comparados com estudos anteriores, quando existentes, (iii) 

analisados quando a sua evolução temporal/espacial e (iv) 

discutido quanto às prováveis origens da contaminação, quando 

pertinente, e valores-padrão constantes da legislação vigente. 

Adicionalmente, os resultados analíticos emitidos pelo laboratório. 

As amostras foram encaminhadas, logo após a coleta, para o Laboratório 

ECOCERTA, localizado em Caxias do Sul. Os respectivos relatórios de cada ponto 

encontram-se no ANEXO 24 - RELATORIOS DE ENSAIO FISICO-QUIMICO.  

A Tabela 36  e Tabela 37 resumem os valores mensurados para cada parâmetro. 
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Tabela 44 - Resultados analíticos da primeira campanha (Parte 01). 

Identificador Nome 

Físico-Químicos 

Clorofila-α 

mg/m³ 

Cor 

mg Pt/L 

DBO5 

mg/L 

DQO 

mg/L 

Ptotal 

mg/L 

NH3 

mg/L 

Óleos e 
graxas 

mg/L 

SST 

mg/L 

Turbidez 

NTU 

PC01 
Arroio Balardin 

Sul 

Montante 5,3 43,9 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 11,8 

PC02 Jusante < 3,0 44,7 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 14,6 

PC03 
Arroio Balardin 

Central 

Montante < 3,0 21,1 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 12,9 

PC04 Jusante < 3,0 38,9 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 20,7 

PC05 Arroio Balardin Norte 5,3 32,7 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 22,5 

PC06 

Arroio Fogaça Sul 

Jusante < 3,0 44,7 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 51,1 

PC07 Montante < 3,0 69,3 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 66,8 

PC08 Açude Norte < 3,0 72,9 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 54,3 

PC09 

Arroio Piaí 

Montante < 3,0 29,1 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 21,8 

PC10 Jusante < 3,0 40,3 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 21,9 

Fonte: Garden Engenharia (2018) 
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Tabela 45 - Resultados analíticos da primeira campanha (Parte 02). 

Identificador Nome 

Coleta Microbiologia 

OD 

mg/L 
pH 

Temperatura 

°C 

Coliformes Termotolerantes 

NMP/100 mL 

PC01 

Arroio Balardin Sul 

Montante 7,3 6,00 16 < 1,8 × 100 

PC02 Jusante 9,4 7,00 13 < 1,8 × 100 

PC03 
Arroio Balardin 

Central 

Montante 7,9 7,00 15 2,3 × 103 

PC04 Jusante 8,5 7,00 13 2,0 × 102 

PC05 Arroio Balardin Norte 8,5 7,00 12 < 1,8 × 100 

PC06 

Arroio Fogaça Sul 

Jusante 7,7 7,00 11 1,8 × 102 

PC07 Montante 6,4 7,00 12 2,0 × 102 

PC08 Açude Norte 9,5 7,00 11 < 1,8 × 100 

PC09 

Arroio Piaí 

Montante 9,0 7,00 10 2,0 × 102 

PC10 Jusante 9,5 7,00 10 4,5 × 102 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Conforme os resultados das análises, pode-se tecer uma primeira classificação 

dos recursos hídricos conforme enquadramento proposto pela Resolução CONAMA n° 

357 (BRASIL, 2005).  

A Tabela 38 apresenta o resultado para esta classificação, levando em conta 

apenas os parâmetros analisados. 

 

Tabela 46 - Classificação quanto à qualidade das águas. 

Identificador Nome Enquadramento 
IQA 

ANA FEPAM 

PC01 Arroio Balardin 
Sul 

Montante Classe 1 88 87 

PC02 Jusante Classe 1 85 85 

PC03 Arroio Balardin 
Central 

Montante Classe 3 69 66 

PC04 Jusante Classe 2 75 73 

PC05 Arroio Balardin Norte Classe 1 85 85 

PC06 Arroio Fogaça 
Sul 

Jusante Classe 2 73 71 

PC07 Montante Classe 2 70 68 

PC08 Açude Norte Classe 2 81 79 

PC09 
Arroio Piaí 

Montante Classe 2 75 73 

PC10 Jusante Classe 2 72 69 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Os arroios Balardin Sul e Norte apresentaram os melhores resultados conforme 

o enquadramento e também mostraram os melhores índices no IQA. Por outro lado, o 

Arroio Balardin Central possui as piores classificações, especialmente no trecho 

montante, mais próximos dos pontos de descarte de esgoto doméstico. Seu 

enquadramento como Classe 3 se deve à alta contagem de coliformes, entretanto o valor 

calculado para o IQA não ficou tão baixo devido aos outros parâmetros, como DBO e 

Nitrogênio, que ficaram bem abaixo do esperado. 

De maneira geral a qualidade dos recursos hídricos é boa, mais da metade foi 

enquadrada como Classe 2 e seu IQA foi classificado como bom (70 < IQA ≤ 90). Isto 

reflete os resultados analíticos, visto que para grande parte dos parâmetros, as 

concentrações ficaram abaixo do nível de detecção, incluindo indicadores de 

contaminação como NH3 e fósforo. Como contaminantes foram apenas identificadas as 

contagens de coliformes, que variaram conforme a ocupação antrópica dos arredores do 

corpo hídrico amostrado. Ficou claro que aqueles pontos mais próximos de habitações 

recebem efluente sanitário.  
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Complementarmente foi calculado o IET para os pontos amostrados, 

especialmente os ambientes lênticos. Dado que a maioria dos resultados obtidos para 

fósforo e clorofila-a se mantiveram abaixo dos limites de detecção, somente em dois 

pontos pôde-se aferir o IET. Os resultados obtidos são como segue a Tabela 39. 

 

Tabela 47 - Resultado do IET. 

Identificador Nome Clorofila-α IET 

PC01 Montante do Arroio Balardin Sul 5,3 µg/L 56 

PC05 Arroio Balardin Norte 5,3 µg/L 56 

Fonte: Garden Engenharia (2018) 

 

O IET calculado foi aquele para clorofila-α somente, posto que o parâmetro 

fósforo não pode ser medido abaixo de concentrações de 0,2 mg/L. Pode-se classificar 

como mesotrófico o ambiente dos arroios Balardin Sul e Norte, aqueles que também 

apresentaram melhores índices de qualidade da água. 

Apesar da ausência de quantificação do índice para os outros pontos, é possível 

inferir que o IET(CL) se manteria abaixo de 44 (oligotrófico) e o IET(P) abaixo de 74 

(eutrófico), valores obtidos para o mínimo detectável pelo método de análise para cada 

parâmetro envolvido no cálculo. Caso um ambiente em sobrecarga de nutrientes, isto é, 

hipereutrófico, estivesse presente, certamente os valores das concentrações de fósforo 

e clorofila-α teriam sido detectados. Apesar de não ter sido quantificado, é seguro afirmar 

que o estado trófico dos ambientes aquosos para a área de estudo se apresenta 

aceitável, sem zonas com superabundância de nutrientes e consequente desequilíbrio 

na microbiota. 

 

8.1.7.6.1. Resultados segunda campanha de amostragem 

A campanha de coleta representativa do período chuvoso foi realizada em 17 de 

outubro de 2018. As amostras foram encaminhadas, logo após a coleta, para o 

Laboratório ECOCERTA, localizado em Caxias do Sul. Os respectivos relatórios de cada 

ponto encontram-se no ANEXO 24 - RELATORIOS DE ENSAIO FISICO-QUIMICO.  

A Tabela 40  e Tabela 41 resumem os valores mensurados para cada parâmetro. 
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Tabela 48 - Resultados analíticos da segunda campanha (Parte 01). 

Identificador Nome 

Físico-Químicos 

Clorofila-α 

mg/m³ 

Cor 

mg Pt/L 

DBO5 

mg/L 

DQO 

mg/L 

Ptotal 

mg/L 

NH3 

mg/L 

Óleos e 
graxas 

mg/L 

SST 

mg/L 

Turbidez 

NTU 

PC01 
Arroio Balardin 

Sul 

Montante < 3,0 < 10,0 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 1,30 

PC02 Jusante < 3,0 < 10,0 10,5 45,5 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 4,50 

PC03 
Arroio Balardin 

Central 

Montante < 3,0 < 10,0 8,4 40,6 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 5,40 

PC04 Jusante < 3,0 10,7 22,3 72,8 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 < 1,0 

PC05 Arroio Balardin Norte < 3,0 51,6 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 18,0 

PC06 

Arroio Fogaça Sul 

Jusante < 3,0 29,5 < 1,5 < 40,0 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 30,0 

PC07 Montante < 3,0 46,6 15,4 56,9 0,4 < 5,0 < 10,0 22,0 110,3 

PC08 Açude Norte < 3,0 33,2 20,8 69,3 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 33,6 

PC09 

Arroio Piaí 

Montante < 3,0 14,3 9,2 42,5 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 12,5 

PC10 Jusante < 3,0 13,4 16,7 59,9 < 0,2 < 5,0 < 10,0 < 15,0 16,1 

Fonte: Garden Engenharia (2018) 
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Tabela 49 - Resultados analíticos da segunda campanha (Parte 02). 

Identificador Nome 

Coleta Microbiologia 

OD 

mg/L 
pH 

Temperatura 

°C 

Coliformes Termotolerantes 

NMP/100 mL 

PC01 

Arroio Balardin Sul 

Montante 8,4 7,00 16 2,0 × 101 

PC02 Jusante 8,6 7,00 13 7,8 × 101 

PC03 
Arroio Balardin 

Central 

Montante 8,1 7,00 15 2,0 × 101 

PC04 Jusante 9,2 7,00 13 2,0 × 101 

PC05 Arroio Balardin Norte 9,8 7,00 12 < 1,8 × 100 

PC06 

Arroio Fogaça Sul 

Jusante 8,1 7,00 11 2,0 × 101 

PC07 Montante 9,6 7,00 12 7,8 × 101 

PC08 Açude Norte 11,5 7,00 11 1,8 × 101 

PC09 

Arroio Piaí 

Montante 8,7 7,00 10 < 1,8 × 100 

PC10 Jusante 9,1 7,00 10 2,0 × 101 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Conforme os resultados das análises, pode-se tecer uma primeira classificação 

dos recursos hídricos conforme enquadramento proposto pela Resolução CONAMA n° 

357 (BRASIL, 2005).  

A Tabela 42 apresenta o resultado para esta classificação, levando em conta 

apenas os parâmetros analisados. 

 

Tabela 50 - Classificação quanto à qualidade das águas. 

Identificador Nome Enquadramento 
IQA 

ANA FEPAM 

PC01 Arroio Balardin 
Sul 

Montante Classe 1 84 83 

PC02 Jusante Classe 4 73 71 

PC03 Arroio Balardin 
Central 

Montante Classe 3 78 76 

PC04 Jusante Classe 4 67 65 

PC05 Arroio Balardin Norte Classe 1 85 84 

PC06 Arroio Fogaça 
Sul 

Jusante Classe 1 81 79 

PC07 Montante Classe 4 50 46 

PC08 Açude Norte Classe 4 59 56 

PC09 
Arroio Piaí 

Montante Classe 3 80 79 

PC10 Jusante Classe 4 69 67 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Os resultados desta campanha se mostraram substancialmente piores em 

relação à campanha de julho, cinco pontos foram enquadrados como classe 4 devido 

aos valores elevados de DBO identificados. Entretanto a contagem de coliformes se 

manteve menor, o que contribuiu para que o IQA calculado não diminuísse muito. A 

exceção foi o ponto PC07 que recebeu o pior índice, devido à alta turbidez e 

concentração elevada de fósforo. 

Em geral pôde-se observar uma maior influência de contaminantes orgânicos 

nas águas superficiais durante este período de amostragem, apesar dos IQAs se 

manterem numa classificação razoável a boa. Conclui-se que a qualidade das águas 

varia de maneira sazonal ao longo do ano, em função do regime pluviométrico.  

Complementarmente foi calculado o IET para apenas um ponto que apresentou 

valores quantificáveis de fósforo, o ponto PC07. O resultado do IET está apresentado na 

Tabela 43. 
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Tabela 51 - Resultado do IET. 

Identificador Nome Fósforo IET 

PC07 Montante Arroio Fogaça Sul 400 µg/L 83 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Pode-se classificar como hipereutrófico o ambiente a montante do Arroio Fogaça 

Sul, que corresponde a um açude próximo de uma pequena aglomeração de residências 

e galpões. Provavelmente devido a sua localização junto a uma área impactada pela 

atividade agrícola, onde são utilizados continuamente fertilizantes, eventualmente estes 

se acumulam no açude e podem causam períodos de intenso crescimento de algas, 

inclusive macrófitas e outros organismos associados. Ressalta-se que o ponto 

amostrado a jusante, após uma extensa área de banhado, retoma uma qualidade de 

água superior, evidenciando o potencial de tratamento da flora característica. 

 

8.1.8. Qualidade do Ar 

A poluição atmosférica é uma importante questão a ser considerada em um 

estudo de impacto ambiental de um aeroporto. A qualidade do ar local e do seu entorno 

é diretamente influenciada pelo padrão de emissão de poluentes atmosféricos 

provenientes da operação das aeronaves, dos veículos de apoio e equipamentos de 

rampa, responsáveis por atender as necessidades técnicas, logísticas e operacionais 

das aeronaves em terra, além das demais atividades existentes nos aeroportos e do 

trafego de acesso ao aeroporto. Está formado, portanto, um complexo agrupamento de 

fontes poluidoras que precisam ser levadas em conta durante a instalação do Aeroporto. 

A Resolução CONAMA n° 03 (BRASIL, 1990) descreve poluente atmosférico 

como:  

“Qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em 
quantidades, concentração, tempo ou características em desacordo 
com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar 
improprio, nocivo ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar 
público, danoso aos materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à 
segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais 
da comunidade. ” 

 

Existem fontes naturais de que alteram a qualidade do ar, como a queima da 

biomassa (qualquer material derivado de plantas ou animais) e as emissões ligadas à 

atividade vulcânica, consideradas de grande impacto numa escala temporal geológica. 

A partir da Revolução Industrial, a queima de combustíveis fósseis em motores a 

combustão e o desenvolvimento industrial fizeram surgir as fontes de poluição do ar mais 
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impactantes. Estes processos não foram acompanhados de análises que pudessem 

avaliar o seu impacto sobre o meio ambiente e os prováveis danos à saúde. Como 

consequência, durante a primeira metade do século XX, episódios de elevações 

abruptas na concentração de poluentes atmosféricos ocasionaram aumento de mortes 

ligadas a esse tipo de poluição. Estes episódios estimularam a realização de diversos 

estudos, os quais culminaram com o estabelecimento dos primeiros padrões de 

qualidade do ar, ou seja, limites máximos tolerados pela saúde humana, acima dos quais 

a população exposta sofreria efeitos danosos. O Brasil adotou estes padrões no ano de 

1990, através da resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente acima citada. 

 

8.1.8.1. Poluentes atmosféricos 

Os compostos poluentes foram escolhidos com base na lista da resolução 

CONAMA n° 03/1990 e nas possíveis emissões veiculares associadas à atividade do 

aeroporto, resultando nos seguintes parâmetros: NO2, MP, CO, SO2 e O3. A seguir se 

apresenta uma caracterização destes poluentes principais, conforme CETESB (2016). 

• NO2 (dióxido de nitrogênio): é um dos principais gases do grupo NOx (óxidos 

de nitrogênio). Em estado concentrado é um gás marrom-avermelhado, com 

forte odor e muito irritante. Pode levar à formação de ácido nítrico (HNO3) e 

nitratos, que contribuem para o aumento das partículas inaláveis na 

atmosfera, além de compostos orgânicos tóxicos. Na grande maioria é 

emitido por processos de combustão envolvendo veículos automotores, 

processos industriais, usinas térmicas que utilizam óleo ou gás e 

incinerações. Este gás é um dos precursores da chuva ácida, extremamente 

danoso à vegetação. Em altas concentrações no ar, pode agravar doenças 

pulmonares da população, como a asma. 

• MP (material particulado): são partículas de material sólido ou líquido 

suspensas no ar, na forma de poeira, neblina, aerossol, fumaça, fuligem, etc. 

suas principais fontes são os processos de combustão (indústria e veículos) 

e os aerossóis secundários, formados na atmosfera. Pode causar danos à 

vegetação, contaminação do solo e deterioração da visibilidade. Em más 

condições de qualidade do ar, os principais efeitos à saúde humana são ao 

agravamento de doenças pulmonares e cardiovasculares. 

• CO (monóxido de carbono): é um gás incolor, inodoro e insípido resultante 

da combustão incompleta de combustíveis nos veículos automotores. Altos 
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níveis de CO na atmosfera estão associados a sérias consequências à 

saúde humana, como a capacidade de oxigenação do cérebro, do coração 

e outros tecidos vitais. 

• SO2 (dióxido de enxofre): é um dos principais óxidos de enxofre, caracteriza-

se por ser um gás incolor, com forte odor, semelhante ao gás produzido na 

queima de pálidos de fosforo. Pode ser oxidado para SO3, o qual, na 

presença de vapor d’água, reage formando ácido sulfúrico (H2SO4). É um 

importante precursor dos sulfatos, um dos principais componentes das 

partículas inaláveis. As principais fontes de SO2 são os processos que 

utilizam queima de óleo combustível (refinarias de petróleo, veículos a diesel, 

produção de polpa de papel e fertilizantes). Este gás pode levar à formação 

de chuva ácida. Em altas concentrações, tem efeito deletério na saúde 

humana, agravando doenças cardiorrespiratórias. 

• O3 (ozônio): gás incolor e inodoro nas concentrações ambientais, apresenta 

coloração azulada e forte odor semelhante ao cloro em concentrações 

elevadas. É o principal componente da névoa fotoquímica. O ozônio não é 

emitido diretamente para a atmosfera, mas é um produto secundário da 

reação fotoquímica da radiação solar incidente sobre óxidos de nitrogênio e 

compostos orgânicos voláteis. Altas concentrações atmosféricas geram 

sobretudo danos à flora local. 

 

8.1.8.2. Situação no município de Caxias do Sul 

Segundo a FEPAM, havia em 2013, fora da região metropolitana de Porto Alegre, 

um total de cinco estações distribuídas entre Caxias do Sul e Rio Grande. Os dados da 

estação de Caxias do Sul estão informados na Tabela 52.  

A estação é do tipo automática que se baseia nas propriedades físico-químicas 

dos poluentes. A amostra é analisada em tempo real através de métodos 

opticoeletrônicos como absorção de ultravioleta ou infravermelho, fluorescência, 

quimiluminescência, etc. Além da análise imediata, estes monitores se diferenciam pela 

confiabilidade, acurácia, alto custo e requerem alto padrão de manutenção, operação e 

controle de qualidade de procedimentos. 
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Tabela 52 - Características da estação de monitoramento de Caxias do Sul. 

Estação 

Coordenadas UTM – SIRGAS 
2000 Poluentes 

Monitorados 
Parâmetros 

Meteorológicos 
Longitude Latitude 

Caxias do Sul / SENAI 481205,527 6775663,745 MP10, SO2, O3, 
PATM, T, UREL, RG, UVA, 

DVEN, VVEN 

Fonte: 1º Diagnóstico da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar no Brasil (2014). 
 

Os dados históricos variam conforme o parâmetro avaliado, variando de dois a 

sete anos de monitoramento. Os poluentes monitorados são MP10 (material particulado 

inalável inferior a 10 µg/m³), SO2 (dióxido de enxofre) e O3 (ozônio). 

 

Tabela 53 - Histórico de dados para qualidade do ar em Caxias do Sul. 

Parâmetro 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MP10 
Médias anuais 32,3 28,9 24,6 28,1    

Máximas de 24h 113,3 92,7 86,6 101,8    

SO2 
Médias anuais 1,5   1,9 2,1 2,3 2,0 

Máximas de 24h 6,2   11,0 6,9 10,5 3,9 

O3 Máximas horárias    124,6 123,4   

Fonte: 1º Diagnóstico da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar no Brasil (2014). 
 

Os valores de MP10 e SO2 médios se mantiveram abaixo dos padrões primários 

estabelecido pela CONAMA, respectivamente 50 µg/m³ e 40 µg/m³.  As séries de 

máximas diárias de MP10 e SO2 não apresentam representatividade comprovada 

segundo o 1º Diagnóstico da Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar no Brasil 

(2014). Entretanto, quando comparados com os padrões primários da legislação, 150 e 

100 µg/m³ respectivamente, os valores ficaram abaixo do limite estabelecido. A série de 

dados para O3 não é significativa, pois apresenta um período muito curto de amostragem 

para gerar um histórico, todavia os valores apresentados estiveram abaixo do limite da 

CONAMA, 160 µg/m³. 

Atenta-se que estes valores são válidos para a região do centro urbano do 

município. Uma amostragem local será planejada para caracterizar os valores de 

background para o distrito de Vila Oliva e a Zona Especial reservada para o Aeroporto 

dentro do Plano Diretor Municipal. 

 

8.1.8.3. Caracterização da qualidade do ar local 

Inicialmente se planejou a determinação dos valores de background para o local 

com o cruzamento de dados secundários, a partir de estações de monitoramento e 
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coletas realizadas no local. Esta abordagem se demonstrou inexitosa, uma vez que não 

foram encontrados históricos locais para a mensuração dos valores de fundo. 

A alternativa de medição direta também não se mostrou aplicável, dado que a 

pesquisa por laboratórios cadastrados junto a FEPAM não resultou em nenhuma 

instituição que realizasse o tipo de análise in loco pretendida. O aluguel de equipamentos 

móveis para medições expeditas foi considerado, entretanto a ausência de 

responsabilidade técnica por parte de um laboratório na emissão dos resultados acabou 

por descartar esta opção. 

Foram levantadas metodologias qualitativas no estudo da qualidade do ar a partir 

da biota local, em especial organismos particularmente sensíveis a alterações neste 

meio. Todavia, os resultados deste método seriam meramente descritivos, sem 

quantificação de parâmetros dos poluentes presentes, fato que seria de pouco uso para 

basear o monitoramento quantitativo necessário durante a operação do aeroporto. 

A solução encontrada é a realização de um pré-monitoramento da qualidade do 

ar do entorno do aeroporto antes de sua operação. Aconselha-se a aquisição de uma 

estação fixa de monitoramento automático, a iniciar as medições já na etapa de 

instalação do aeroporto. Este primeiro período de amostragem será o background da 

área. A vantagem desta proposta reside no fato que o mesmo aparelho que realizará as 

medições durante o monitoramento da operação do aeroporto, também estará operante 

na etapa anterior, quando se definirão os padrões de fundo para a qualidade do ar. 

As diretrizes para implantação deste monitoramento estão descritas em detalhe 

dentro do item relacionado dentro do Plano Básico Ambiental (PBA). O detalhamento do 

programa e metodologias serão descritos no Programa de Monitoramento de Emissão 

de Gases – PMEG. 

 

8.1.9. Ruídos e vibrações 

Este item inserido no diagnóstico ambiental do meio físico tem por objetivo 

caracterizar as principais fontes ruidosas e de vibração advindas da instalação do futuro 

Aeroporto em Vila Oliva.  

A conceituação de som ou ruído parte da física acústica, sendo definido como o 

resultado da vibração acústica capaz de produzir sensação auditiva. Como fonte 

poluidora, o som se associa aos conceitos de ruído estridente ou som indesejado, ambos 

muito subjetivos quando comparados ao conceito físico. A fim de se eliminar essa 

subjetividade, foi proposta a medição do som em relação à pressão exercida no sistema 
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auditivo humano, quando causar danos à saúde, comportamentais ou físicos, deverá ser 

enquadrada como poluição. A medida da intensidade do som é feita pela escala absoluta 

de pressão sonora, em pascais (Pa), ou pela escala logarítmica, conhecida como decibel 

(dB). 

O ruído gerado por aeronaves operando em aeroportos urbanos é motivo de 

muita insatisfação e incômodo para as pessoas que residem nas suas vizinhanças. Os 

efeitos fisiológicos indiretos advindos dessa atividade antrópica, principalmente os 

relacionados a interferências no sono noturno, fazem com que aeroportos importantes 

na Europa tenham suas operações interrompidas por algumas horas durante a 

madrugada, como o de Frankfurt na Alemanha, o de Gatwick no Reino Unido, entre 

outros (SCATOLINI & ALVES, 2016). Não raro, ocorre competição do impacto 

econômico sobre o ambiental, levando administrações de aeroportos a buscar 

conciliação entre ambos. 

 

8.1.9.1. Plano de zoneamento de ruídos 

Segundo o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil n° 161 (RBAC, 2013) todo 

aeródromo civil ou compartilhado deve ter, obrigatoriamente, um Plano de Zoneamento 

de Ruído (PZR) que será cadastrado pela ANAC nos termos do regulamento. O PZR é 

documento que tem como objetivo representar geograficamente a área de impacto do 

ruído aeronáutico decorrente das operações nos aeródromos e, aliado ao ordenamento 

adequado das atividades situadas nessas áreas, ser o instrumento que possibilita 

preservar o desenvolvimento dos aeródromos em harmonia com as comunidades 

localizadas em seu entorno. 

O PZR é composto pelas Curvas de Ruído e pelas compatibilizações e 

incompatibilizações ao uso do solo estabelecidas para as áreas delimitadas por essas 

curvas. Curvas de ruído são linhas traçadas em um mapa, cada uma representando 

níveis iguais de exposição ao ruído. 
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Figura 227 - Esquema das curvas de ruído de um PBZR. 

 
Fonte: RBAC n° 161 (2013). 

 

Como parte dos estudos técnicos preliminares, foi elaborado o Plano Básico de 

Zona de Proteção do Aeroporto da Região Nordeste/Caxias do Sul, datado de outubro 

de 2006 e apresentado como ANEXO 16. O trabalho delimitou um conjunto de áreas que 

sofrerão restrições, com base em superfícies limitadoras de obstáculos, conforme 

dimensionamentos apresentados pelos técnicos responsáveis.  

Dentro deste plano também se apresentou o Plano Básico de Zoneamento de 

Ruído (PBZR) para o aeroporto. O aeroporto se enquadra, no seu último horizonte de 

crescimento, na Categoria II – aviação regular de grande porte de média densidade. O 

plano delimita três áreas que se prolongam além dos limites do aeroporto, delimitadas 

pelas curvas de ruído: 

• Área I: é o interior à curva de ruído 1 e o uso do solo permitido serão 

atividades de produção e extração de recursos naturais, serviços públicos 

ou de utilidade pública, comercial, recreação e lazer ao ar livre, transporte e 

industrial (detalhadas no Artigo 4º do PBZR). 

• Área II: fica compreendida entre as curvas de nível 1 e 2 e o não serão 

permitidos a implantação, o uso e o desenvolvimento das atividades 

residencial, saúde, educacional, serviços públicos e cultural (detalhadas no 

Artigo 5º do PBZR). 

• Área III: toda área externa à curva de nível 2. As eventuais restrições ao uso 

do solo nesta área serão estabelecidas em um Plano Específico de 

Zoneamento de Ruído. 
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8.1.9.2. Definições dos valores de background 

Uma vez que o aeroporto ainda não se encontra instalado na área, compete à 

esta etapa do licenciamento ambiental a definição dos valores de ruído de fundo 

característicos da região. Realizou-se uma campanha de amostragem com um 

decibelímetro em pontos de interesse na área onde será construída a pista do aeroporto 

e nas zonas urbanas próximas, distritos de Vila Oliva e Fazenda Souza. 

Está sendo considerado o regime de ventos para o local, o qual influencia 

diretamente na dispersão dos ruídos gerados pelo aeródromo. Os dados foram obtidos 

no banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e representam o 

período de abril de 2017 a abril de 2018 para a estação de Caxias do Sul. O software 

freeware WRPlot foi utilizado para processamento dos dados meteorológicos e 

confecção dos gráficos. Analisou-se para o período em questão as rosas dos ventos por 

faixa horária durante o dia: madrugada, manhã, tarde e noite. 

Os gráficos das figuras abaixo apresentam as frequências dos ventos plotados 

a partir da direção da qual o vento está soprando. As velocidades estão representadas 

pelas classes de cada braço do gráfico em intervalos de cores variando do azul (ventos 

de até 2,10 m/s) até o vermelho (ventos fortes acima de 11,10 m/s). 

Pode-se observar que os ventos têm uma tendência geral de soprarem de 

nordeste durante a madrugada e a manhã, sendo que a direção inflete levemente para 

norte durante a última (Figura 228 e Figura 229). Á medida que o dia avança, a 

contribuição dos ventos vindos do Sul se torna mais importante, apesar de terem 

intensidades menores (Figura 230 e Figura 231). 

Levando em conta estas direções preferenciais dos ventos, nota-se que o 

posicionamento do Distrito de Vila Oliva a sul da área do aeroporto maximiza a influência 

dos ventos soprando do Norte. Logo durante os períodos em que estas direções 

predominam, haverá maior dispersão de ruídos para o distrito. Já o distrito de Fazenda 

Souza, localizado mais à oeste, sofrerá menos com a dispersão dos ruídos, uma vez que 

não sopram ventos significativos a partir do Leste. 
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Figura 228 - Rosa dos ventos para o período 
da madrugada. 

 

Figura 229 - Rosa dos ventos para o período 
da manhã. 

 
Fonte: INMET (2018). 

 
Figura 230 - Rosa dos ventos para o período 

da tarde. 

 

Figura 231 - Rosa dos ventos para o período 
da noite. 

 
Fonte: INMET (2018). 

 

Os seguintes pontos de interesse foram aferidos durante a campanha de 

amostragem: 

• Aglomerações urbanas: um ponto no Distrito de Fazenda Souza e outro no 

Distrito de Vila Oliva 

• Cabeceiras da pista principal: zona de aproximação e takeoff dos aviões, a 

serem replicados de modo a abarcar o perímetro das Áreas I e II do Plano 

Básico de Zoneamento de Ruído. 
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• Eixo ortogonal da pista principal: replicações a partir da lateral da pista de 

modo a abarcar o perímetro das Áreas I e II do Plano Básico de Zoneamento 

de Ruído. 

 

O estudo de acústica de fundo realizado se encontra na íntegra como o ANEXO 

25. Este apresenta em detalhe a metodologia empregada e os resultados obtidos para 

cada ponto de amostragem. A PRANCHA 17 – MONITORAMENTO DE RUÍDOS 

apresenta a localização dos pontos de avaliação de ruídos, identificados através do 

prefixo “Pqar”. Em resumo foram apresentados os seguintes resultados da Tabela 54. 

 

Tabela 54 - Resultados da amostragem acústica. 

Local de medição 
Nº de Amostragem 

realizadas 
Leq do Ruído Total 

dB(A) 
Medição do vento 

(m/s) 

Pqar-01 06 41,5 2,9 

Pqar-02 06 40,9 2,4 

Pqar-03 06 44,3 2,6 

Pqar-04 10 53,1 1,2 

Pqar-05 08 44,5 1,7 

Pqar-06 09 45,3 4,2 

Pqar-07 12 45,8 0,6 

Pqar-08 10 44,9 1,2 

Pqar-09 05 42,9 0,9 

Pqar-10 06 44,1 1,5 

Pqar-11 06 43,9 0,1 

Pqar-12 04 43,2 0,4 

Pqar-13 13 58,1 0,6 

 

Segundo a norma NBR 10151 (ABNT, 2019), os níveis de critério de avaliação 

(NCA) se dividem quanto ao tipo de área e o período do dia, conforme se apresenta no 

Quadro 62. 

 

Quadro 62 - Níveis de critério de avaliação (NCA) conforme normativa. 

Tipo de área Diurno Noturno 

Áreas de sítios e fazendas 40 35 

Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 

Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 
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Tipo de área Diurno Noturno 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 

Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: NBR 10151 (ANBT, 2019). 
 

A Lei Complementar nº 376 (CAXIAS DO SUL, 2010), consolida a legislação 

relativa à política municipal do meio ambiente e dá outras providências. Na seção IV, o 

artigo 50 cita: 

Art. 50 Os níveis máximos de intensidade de som ou ruído 
permitidos são os seguintes: 
a) em zona residencial: 60 dB (sessenta decibéis) no período 
diurno, medidos na curva "A" ou "C", e 55 dB (cinquenta e cinco 
decibéis) no período noturno, medidos na curva "A" ou "C"; 
b) em zona industrial: 70 dB (setenta decibéis) no período diurno, 
medidos na curva "A" ou "C", e 60 dB (sessenta decibéis) no 
período noturno, medidos na curva "A" ou "C"; e 
c) em outras zonas não elencadas neste artigo, seguem-se as 
definições da NBR 10151:2019. 

 

Para os efeitos da Lei Complementar nº 376 (CAXIAS DO SUL, 2010), ficam 

definidos os seguintes horários: diurno: compreendido entre as 7 (sete) e as 19 

(dezenove) horas; noturno: compreendido entre as 19 (dezenove) e as 7 (sete) horas, e 

nos domingos e feriados, considera-se: noturno: horário compreendido entre as 20 

(vinte) e as 8 (oito) horas. 

Importante destacar que não foram realizadas medições no período noturno 

devido a não existência de atividades agrícolas/ rurais no período noturno na ADA e 

entorno, ou seja, os maiores picos de ruídos ocorrem durante o período do dia na área 

de estudo pela movimentação de tratores/ implementos agrícolas e funcionários. Haja 

vista a maior restrição do nível de ruídos para o período noturno, para o estudo em tela, 

utilizou-se o cenário previsto pela NBR 10151:2019.  

Os pontos amostrados, em sua maioria, entram na tipologia de áreas de sítios e 

fazendas, exceto aqueles locados nos centros urbanos de Fazenda Souza (Pqar-13) e 

Vila Oliva (Pqar-04), que são classificados como em área mista predominantemente 

residencial. Conforme resultados apresentados no item 8.1.9.2, Tabela 36, os valores 

medidos ultrapassam o nível de critério de avaliação da NBR 10151 (ABNT, 2019), salvo 

o ponto levantado em Fazenda Souza. Isso permite concluir que os níveis de pressão 

acústica existentes na área antes da implantação do aeroporto já se mantem acima 

daqueles previstos na normativa para o tipo de ocupação encontrada atualmente.  
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Se o nível de ruído ambiente for superior aos valores da tabela de avaliação de 

NCA para a área e o horário em questão, o NCA assume o valor do ruído ambiente. 

Portanto, sugere-se para a realização dos futuros monitoramentos e elaboração dos 

programas ambientais a utilização dos valores medidos para o período diurno (por serem 

superiores ao da tabela acima) e para o noturno a utilização dos valores estabelecidos 

na própria NBR 10151 (ABNT, 2019). 

Para auxiliar na prevenção e minimização de impactos de ruídos durante as 

obras de implantação do aeroporto e na operação do futuro sítio aeroportuário conforme 

descrito pelo PZR, serão desenvolvidos programas ambientais dentro do PBA para 

controle e monitoramento ambiental deste descritor. Segue abaixo programas 

ambientais que irão ser detalhados dentro do PBA e irão abordar as questões 

envolvendo ruídos: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO); 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); Plano Básico de Zona de 

Proteção de Aeródromo (PBZPA); Plano Específico de Zoneamento de Ruído (PEZR); e 

Programa de Monitoramento do Ruído Aeronáutico (PMRA).  

 

8.2. Meio Biótico  

Esta seção do Estudo de Impacto Ambiental trata da análise sobre a flora e fauna 

presentes na área do empreendimento (ADA) e áreas vizinhas (AID e AII). São descritas 

as espécies da flora e fauna de forma qualitativa e quantitativa, sendo que os dados 

obtidos foram através de saídas à campo (primários) e revisões bibliográficas 

(secundários). São fornecidas listas florísticas e faunísticas, imagens das espécies, 

áreas de ocorrências e hábitats, assim como imagens gerais da área de estudo, 

procurando caracteriza-la conforme suas características florísticas e faunísticas 

regionais. A metodologia apropriada para cada levantamento e análise é descrita de 

forma detalhada em cada uma das seções. 

 

8.2.1. Flora  

Os dados apresentados a seguir referem-se à análise da flora e das formações 

vegetais presentes na área de estudo. Para a descrição da vegetação nas Áreas de 

Influência Direta e Indireta (AID e AII) foram utilizados dados secundários de trabalhos 

realizados próximo à área de estudo. De outra forma, na Área Diretamente Afetada 

(ADA) foi realizado levantamento florístico e fitossociológico, assim como o levantamento 

de espécies ameaçadas, imunes ao corte ou protegidas. Através dos dados levantados 
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foi possível realizar um diagnóstico ambiental do estado atual das formações vegetais 

nativas da área de estudo, elencando os principais impactos e as medidas mitigatórias e 

compensatórias pertinentes para cada caso.  

Como já citada neste Estudo de Impacto Ambiental, as áreas de estudo da flora 

foram as seguintes: Área de Influência Indireta (AII) é a área contida em um buffer de 5 

km a partir da Área Diretamente Afetada (ADA); Área Diretamente Afetada foi estipulada 

como sendo a área contida em um buffer de 1 km a partir da ADA; A ADA pode ser 

visualizada na PRANCHA 03 – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA (ADA). 

Os métodos utilizados para o levantamento e análise de dados são descritos no 

item 8.2.1.10 referente ao inventário florestal e caracterização das formações vegetais.  

 

8.2.1.1. Estando a área incluída nos domínios da Mata Atlântica, o mapa 

de vegetação deverá caracterizar as formações vegetais 

ocorrentes, estágios sucessionais, grau de conservação, 

importância ecológica e econômica. Devendo ser dada ênfase às 

Áreas de Preservação Permanente (APP’s), corredores ecológicos 

com avaliação do grau de conservação, e Unidades de 

Conservação (UC) 

A PRANCHA 07 – USO DO SOLO E COBERTURA VEGETAL (ADA) 

“Quadrantes 07A à 07V”, demonstram as principais formações vegetais na área de 

estudo, indicando a distribuição das formações florestais e campestres, assim como suas 

subdivisões fitofisionômicas. Além disso, para as formações florestais é apresentado 

nesta prancha os estágios sucessionais, inicial, médio e avançado, assim como um 

quadro de áreas indicando a área de cada estágio.  

As Áreas de Preservação Permanente (APP’s) estão indicadas na PRANCHA 

06, os corredores ecológicos são indicados na PRANCHA 09 e as Unidades de 

Conservação são indicadas na PRANCHA 24.   

 

8.2.1.2. Identificação de áreas de tensão ecológica, refúgios ecológicos 

e ações antrópicas 

Dentre as principais áreas de tensão ecológica podem ser citadas a área central 

com a presença de vegetação campestre associada a banhados e alguns escassos 

afloramentos rochosos, com a presença de espécies vegetais limitadas a estes 

ambientes. Além dessa área, no setor norte é possível observar a presença de uma 
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extensa área de mata com araucária cercada por vegetação campestre. Nesta área é 

possível ver a interação da matriz campo-floresta, uma vez que a colonização de 

espécies arbóreas só não é observada com intensidade devido ao uso intenso do solo 

para agricultura e pecuária. Apesar disso, ao norte desta matriz de vegetação é mais 

comum colonização de indivíduos de Araucaria angustifolia no campo nativo, 

especialmente em áreas de afloramentos rochosos. Da mesma forma, este processo 

similar é observado na mata com araucária presente no setor sul do empreendimento, 

onde essa tensão ecológica do mosaico campo-floresta é observada.  

A partir dos levantamentos feitos até o momento, percebe-se que a floresta de 

araucária situada na porção norte do empreendimento, a qual apresenta em sua 

totalidade vegetação em estágio avançado de regeneração, é um dos principais refúgios 

para a avifauna e mastofauna, servindo como local de dessedentação, forrageio, 

descanso e para reprodução de algumas espécies. Esta mata forma um corredor que 

conecta as manchas florestais do Leste com as do Oeste, o que favorece para a 

ocorrência de uma rica diversidade de espécies. De acordo com o diagnóstico da fauna, 

uma grande quantidade de espécies da avifauna foi identificada, assim como a presença 

de espécies da mastofauna, como felinos de pequeno e médio porte.  

Além desta vegetação, pode ser citada a mata com araucária no centro da área 

do empreendimento, a qual apresenta em sua total vegetação em estágio avançado de 

regeneração. Esta matriz de vegetação é um refúgio importante para a fauna local, uma 

vez que apresenta grande diversidade ecológica de microhabitats como tocas nas bases 

das árvores, copas bem desenvolvidas das árvores de grande porte e a presença de 

córregos associados a solos hidromórficos, os quais são frequentados pela fauna para 

dessedentação. O único ambiente lótico amostrado dentro da área do empreendimento 

localiza-se na mata de araucária a norte. Este caracteriza-se por um ambiente 

heterogêneo (com diferenças de substrato, profundidade e velocidade de corrente) e 

variações temporais (condições climáticas). Esse tipo de ambiente fornece habitats que 

são muito diferentes de outros corpos d’água, já que podem sofrer diferentes 

interferências ao longo do seu percurso. Além disso, a presença de vegetação ripária, 

como foi observada, propicia um ambiente estável e garante qualidade favorável a 

presença da ictiocenose.  

Os banhados e açudes também são pontos importantes para a fauna, 

principalmente ictiofauna e herpetofauna, pois são locais de dessedentação, refúgio, 

forrageio e reprodução de várias espécies. Desses, ressalta-se os açudes na parte 
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central da área diretamente afetada, ligado ao vassoural, constituindo uma área úmida 

no meio das lavouras. Tal local, muito embora não tenha apresentado espécies mais 

especializadas e ou ameaçadas (até o momento), deve ser analisado com cuidado. Além 

de possuir uma nascente próxima ao banhado, nesses banhados centrais concentram-

se várias espécies, com destaque para uma grande população de ratões-do-banhado.  

As áreas com ações antrópicas são observadas em toda a área do 

empreendimento. As mais pronunciadas certamente são as central e sul da área. Na 

área central é conspícua a drenagem das áreas de banhado para a conversão em 

lavouras de hortaliças em geral. Estas áreas encontram-se muito alteradas com a flora 

original modificada e, em algumas áreas, com a presença de espécies pioneiras, ruderais 

e até mesmo exóticas. Tanto no centro quanto a sul, praticamente toda a área é ocupada 

por pomares de maça, que estão em áreas que originalmente eram campos nativos. 

 

8.2.1.3. Levantamento das espécies vegetais, relacionando-as aos 

habitats e indicando o papel ecológico, espécies endêmicas, raras, 

vulneráveis ou em extinção, valor econômico, alimentício, 

medicinal, espécies vetores e reservatórios de doenças e de 

interesse científico, bem como espécies exóticas invasoras. 

A presença de espécies ameaçadas, em risco de extinção ou imunes ao corte 

na Área Diretamente Afetada foi avaliada de acordo com a Lei Estadual n° 9.519/1992, 

que institui o código florestal do estado do Rio Grande do Sul; o Decreto Estadual n° 

52.109/2014, que apresenta a lista da Flora Ameaçada de Extinção do Rio Grande do 

Sul; a Portaria n° 443/2014, que reconhece as espécies da flora brasileira ameaçadas 

de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora 

Ameaçadas de Extinção"; a Resolução CONAMA nº 278/2001, que dispõe contra corte 

e exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata Atlântica e Decreto 

Estadual n° 38.355/1998, que estabelece as normas básicas para o manejo dos recursos 

florestais nativos do Estado do Rio Grande do Sul; e Decreto n° 43324/2004, que 

regulamenta o Sistema de Controle de Produtos Florestais Nativos no território do Rio 

Grande do Sul. 

O levantamento florístico foi realizado na Área Diretamente Afetada (ADA), 

sendo registradas 239 espécies, distribuídas em 171 gêneros e 79 famílias, sendo que 

12 espécies são de licófitas e samambaias, 2 são de gimnospermas (Araucaria 

angustifolia e Pinus sp., a qual é exótica) e 225 são de angiospermas. Do total de 
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espécies de angiospermas, 4 são exóticas. As famílias que obtiveram maior diversidade 

foram Asteraceae com 56 espécies, Myrtaceae com 19 espécies, Poaceae com 14 

espécies, Fabaceae com 9 espécies, Bromeliaceae e Euphorbiaceae com 8 espécies, e 

Acanthaceae, Aquifoliaceae e Lauraceae com 5 espécies (Figura 232). Quarenta e três 

(43) famílias apresentaram somente uma espécie o que representa praticamente um 

quarto do total de famílias. Em relação ao hábito, foram encontradas 75 espécies 

arbóreas, 22 espécies arbustivas, 106 herbáceas, 17 epífitas e/ou rupícolas, 18 lianas, 

uma (1) hemiparasita e uma (1) suculenta. Dentre os hábitats identificados, a floresta 

apresentou o maior número de espécies com 153, seguida pelo campo que apresentou 

74 espécies, e o banhado com 13 espécies. A lista das espécies levantadas é 

apresentada junto a Tabela 55.  

 

Figura 232 - Número de espécies amostradas por família botânica. 

 
 

Tabela 55 - Lista florística de espécies encontradas na ADA. São apresentados os grupos 
botânicos, famílias, nome científico, hábito, habitat e status de conservação. 

 (FP = fora de perigo; VU = vulnerável). * = exótica. 

Divisão Família Espécie Hábito Hábitat Status 

Briófita Sphagnaceae Sphagnum sp. erva banhado FP 

Licófita Blechnaceae Blechnum brasiliensis arbusto banhado FP 

Licófita Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana árvore floresta VU 

Licófita Hymenophyllaceae Hymenophyllum asplenioides erva floresta FP 
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Divisão Família Espécie Hábito Hábitat Status 

Licófita Isoetaceae Isoetes spp. erva floresta FP 

Licófita Lycopodiaceae Lycopodium clavatum erva campo FP 

Licófita Polipodiaceae Campyloneuron sp. epífita floresta FP 

Licófita Polipodiaceae Microgramma squamulosa erva floresta FP 

Licófita Polipodiaceae Polipodium hirsutissimum erva floresta FP 

Licófita Pteridaceae Adiantum spp. arbusto floresta FP 

Licófita Pteridaceae Pteridium aquilinum erva floresta FP 

Licófita Selaginellaceae Selaginella sp. erva floresta FP 

Licófita Vittariaceae Vittaria lineata erva floresta FP 

Gimnosperma Araucariaceae Araucaria angustifolia árvore floresta VU 

Gimnosperma Pinaceae Pinus sp. árvore floresta FP 

Angiosperma Acanthaceae Hygrophyla costata erva floresta FP 

Angiosperma Acanthaceae Justicia axillaris erva floresta FP 

Angiosperma Acanthaceae Justicia brasiliana arbusto floresta FP 

Angiosperma Acanthaceae Justicia carnea erva floresta FP 

Angiosperma Acanthaceae Justicia floribunda erva floresta FP 

Angiosperma Amaranthaceae Pfaffia tuberosa erva campo FP 

Angiosperma Anacardiaceae Lithraea brasiliensis árvore floresta FP 

Angiosperma Anacardiaceae Schinus polygamus árvore campo FP 

Angiosperma Annonaceae Annona rugulosa árvore floresta FP 

Angiosperma Apiaceae Eryngium ebracteatum erva banhado FP 

Angiosperma Apiaceae Eryngium horridum erva banhado FP 

Angiosperma Apiaceae Eryngium pandanifolium erva banhado FP 

Angiosperma Apocynaceae Oxypetalum sp. liana campo FP 

Angiosperma Apocynaceae Peltastis peltatus epífita floresta FP 

Angiosperma Aquifoliaceae Ilex brevicuspis árvore floresta FP 

Angiosperma Aquifoliaceae Ilex dumosa árvore floresta FP 

Angiosperma Aquifoliaceae Ilex microdonta árvore floresta FP 

Angiosperma Aquifoliaceae Ilex paraguariensis árvore floresta FP 

Angiosperma Aquifoliaceae Ilex theezans árvore floresta FP 

Angiosperma Araceae Spathicarpa hastifolia  erva floresta FP 

Angiosperma Araliaceae Hydrocotyle bonariensis erva campo FP 

Angiosperma Araliaceae Hydrocotyle exigua erva floresta FP 

Angiosperma Araliaceae Hydrocotyle leucocephala erva floresta FP 

Angiosperma Arecaceae Syagrus romanzoffiana árvore floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Achyrocline alata erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Achyrocline satureioides erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Baccharis anomala erva campo FP 
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Divisão Família Espécie Hábito Hábitat Status 

Angiosperma Asteraceae Baccharis articulata arbusto campo FP 

Angiosperma Asteraceae Baccharis crispa erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Baccharis dracunculifolia arbusto campo FP 

Angiosperma Asteraceae Baccharis gennisteloides erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Baccharis leucopappa erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Baccharis semiserrata arbusto campo FP 

Angiosperma Asteraceae Baccharis uncinella arbusto campo FP 

Angiosperma Asteraceae Baccharis vulneraria erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Bidens pilosa erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Campuloclinum macrocephalum epífita campo FP 

Angiosperma Asteraceae Chaptalia exscapa erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Chaptalia integerrima erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Chaptalia nutans erva floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Dasyphyllum spinescens árvore floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Elephantopus mollis erva floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Erechtites valerianifolia erva floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Eupatorium adscendens erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Galinsoga parviflora erva floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Gamochaeta americana erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Grazielia serrata erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Hieracium commersonii erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Holocheilus brasiliensis erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Hypochaeris chilensis erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Leptostelma catharinensis erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Leptostelma tweediei erva banhado FP 

Angiosperma Asteraceae Mikania campanulata liana floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Mikania glomerata liana floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Mikania hirsutissima liana floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Mikania involucrata liana floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Mikania laevigata liana floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Mikania micrantha liana floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Moquiniastrum polymorphum árvore floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Mutisia coccinea liana floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Noticastrum sp. erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Orthopappus angustifolius erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Piptocarpha angustifolia árvore floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Piptocarpha sellowii liana floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Podocoma notobellidiastrum erva campo FP 
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Divisão Família Espécie Hábito Hábitat Status 

Angiosperma Asteraceae Pterocaulon alopecuroides erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Senecio bonariensis erva banhado FP 

Angiosperma Asteraceae Senecio brasiliensis erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Senecio conyzaefolius erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Senecio heterotrichius erva banhado FP 

Angiosperma Asteraceae Senecio pulcher erva banhado FP 

Angiosperma Asteraceae Solidago chilensis erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Sonchus oleraceus erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Stevia sp. 1 erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Stevia sp. 2 erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Vernonanthura discolor árvore floresta FP 

Angiosperma Asteraceae Vernonanthura twieediana erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Vernonia megapotamica erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Vernonia oxyodonta erva campo FP 

Angiosperma Asteraceae Viguiera megapotamica erva campo FP 

Angiosperma Berberidaceae Berberis laurina arbusto campo FP 

Angiosperma Bignoniaceae Dolichandra cynancoides liana floresta FP 

Angiosperma Bignoniaceae Dolichandra unguis-cati liana floresta FP 

Angiosperma Bignoniaceae Handroanthus albus árvore floresta FP 

Angiosperma Bromeliaceae Aechmea recurvata epífita floresta FP 

Angiosperma Bromeliaceae Aechmea nudicaulis epífita floresta FP 

Angiosperma Bromeliaceae Bilbergia nutans epífita floresta FP 

Angiosperma Bromeliaceae Tillandsia gardnerii epífita floresta FP 

Angiosperma Bromeliaceae Tillandsia geminiflora epífita floresta FP 

Angiosperma Bromeliaceae Tillandsia stricta epífita floresta FP 

Angiosperma Bromeliaceae Tillandsia usneoides epífita floresta FP 

Angiosperma Bromeliaceae Vriesea platynema epífita floresta FP 

Angiosperma Cactaceae Lepismium cruciformes epífita floresta FP 

Angiosperma Cactaceae Lepismium houlletianum epífita floresta FP 

Angiosperma Cactaceae Lepismium lumbricoides epífita floresta FP 

Angiosperma Cactaceae Parodia ottonis suculenta campo FP 

Angiosperma Campanulaceae Lobelia camporum erva campo FP 

Angiosperma Campanulaceae Siphocampylus verticillatus erva banhado FP 

Angiosperma Cannabaceae Celtis iguanea arbusto floresta FP 

Angiosperma Cardiopteridaceae Citronella congonha árvore floresta FP 

Angiosperma Cardiopteridaceae Citronella paniculata árvore floresta FP 

Angiosperma Celastraceae Maytenus muelleri árvore floresta FP 

Angiosperma Cunoniaceae Lamanonia ternata árvore floresta FP 
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Divisão Família Espécie Hábito Hábitat Status 

Angiosperma Cyperaceae Cyperus sp. erva banhado FP 

Angiosperma Eleocarpaceae Sloanea monosperma árvore floresta FP 

Angiosperma Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum árvore floresta FP 

Angiosperma Escalloniaceae Escallonia bifida árvore floresta FP 

Angiosperma Euphorbiaceae Acalypha gracilis erva floresta FP 

Angiosperma Euphorbiaceae Bernardia pulchella erva floresta FP 

Angiosperma Euphorbiaceae Croton triqueter erva floresta FP 

Angiosperma Euphorbiaceae Sapium glandulosum árvore floresta FP 

Angiosperma Euphorbiaceae Sebastiania brasiliensis árvore floresta FP 

Angiosperma Euphorbiaceae Sebastiania commersoniana árvore floresta FP 

Angiosperma Euphorbiaceae Stillingia oppositifolia árvore floresta FP 

Angiosperma Euphorbiaceae Tragia volubilis liana floresta FP 

Angiosperma Fabaceae * Acacia mearnsii árvore floresta FP 

Angiosperma Fabaceae Adesmia sp. erva campo FP 

Angiosperma Fabaceae Collaea stenophylla erva campo FP 

Angiosperma Fabaceae Dalbergia frutescens arbusto floresta FP 

Angiosperma Fabaceae Desmodium affine erva campo FP 

Angiosperma Fabaceae Lathyrus subulatus erva campo FP 

Angiosperma Fabaceae Lonchocarpus campestris árvore floresta FP 

Angiosperma Fabaceae Senegalia bonariensis arbusto floresta FP 

Angiosperma Fabaceae Vigna peduncularis erva campo FP 

Angiosperma Flacourtiaceae Casearia decandra árvore floresta FP 

Angiosperma Gesneriaceae Sinningia allagophylla erva campo FP 

Angiosperma Gesneriaceae Sinningia douglasii erva floresta FP 

Angiosperma Iridaceae Sisyrinchium cf. marchioides erva campo FP 

Angiosperma Iridaceae Sisyrinchium micranthum erva campo FP 

Angiosperma Lamiaceae Aegiphila brachiata  erva floresta FP 

Angiosperma Lamiaceae Cunilla galioides erva campo FP 

Angiosperma Lamiaceae Hyptis sp. erva banhado FP 

Angiosperma Lamiaceae Salvia procurrens erva campo FP 

Angiosperma Lauraceae Cinnamomon amoenon árvore floresta FP 

Angiosperma Lauraceae Nectandra lanceolata árvore floresta FP 

Angiosperma Lauraceae Ocotea diospyrifolia árvore floresta FP 

Angiosperma Lauraceae Ocotea puberula árvore floresta FP 

Angiosperma Lauraceae Ocotea pulchella árvore floresta FP 

Angiosperma Loganiaceae Strychnos brasiliensis arbusto floresta FP 

Angiosperma Loranthaceae Tripodanthus acutifolius hemiparasita floresta FP 

Angiosperma Malpighiaceae Heteropteris syringifolia liana floresta FP 
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Divisão Família Espécie Hábito Hábitat Status 

Angiosperma Malvaceae Byttneria australis arbusto floresta FP 

Angiosperma Malvaceae Pavonia hastata erva campo FP 

Angiosperma Malvaceae Pavonia sepium erva floresta FP 

Angiosperma Melastomataceae Leandra regnelli arbusto floresta FP 

Angiosperma Melastomataceae Miconia cinerascens arbusto floresta FP 

Angiosperma Melastomataceae Miconia hyemalis arbusto floresta FP 

Angiosperma Myrsinaceae Myrsine coriacea árvore floresta FP 

Angiosperma Myrsinaceae Myrsine guianensis árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Acca sellowiana árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Calyptranthes concinna árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Eucalyptus sp. árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Eugenia involucrata árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Eugenia pyriformis árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Eugenia ramboi árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Eugenia rostrifolia árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Myrceugenia euosma árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Myrceugenia glaucescens árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Myrceugenia miersiana árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Myrcia bombycina árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Myrcia palustris árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Myrcianthes gigantea árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Myrcianthes pungens árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Myrciaria tenella árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Myrrhinium atropurpureum árvore floresta FP 

Angiosperma Myrtaceae Psidium salutare arbusto campo FP 

Angiosperma Nyctaginaceae Pisonia aculeata liana floresta FP 

Angiosperma Oleaceae * Ligustrum lucidum árvore floresta FP 

Angiosperma Onagraceae Ludwigia elegans erva banhado FP 

Angiosperma Orchidaceae Bulbophyllum regnelli epífita floresta FP 

Angiosperma Orchidaceae Gomesa bifolia epífita floresta FP 

Angiosperma Orchidaceae Gomesa crispa epífita floresta FP 

Angiosperma Oxalidaceae Oxalis cf. bipartita erva campo FP 

Angiosperma Passifloraceae Passiflora actinia liana floresta FP 

Angiosperma Passifloraceae Passiflora caerulea liana floresta FP 

Angiosperma Passifloraceae Passiflora elegans liana floresta FP 

Angiosperma Phytolaccaceae Phytolacca racemosa árvore floresta FP 
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Divisão Família Espécie Hábito Hábitat Status 

Angiosperma Piperaceae Peperoma trineura erva floresta FP 

Angiosperma Piperaceae Peperomia delicatula erva floresta FP 

Angiosperma Piperaceae Peperomia lyman-smithii erva floresta FP 

Angiosperma Piperaceae Peperomia tetraphylla erva floresta FP 

Angiosperma Piperaceae Peperomia urocarpa erva floresta FP 

Angiosperma Plantaginaceae Plantago major erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Andropogon lateralis erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Andropogon virgatus erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Axonopus affinis erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Coelorachis selloana erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Cortaderia selloana erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Eragrostis neesii erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Luziola peruviana erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Paspalum notatum erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Paspalum plicatulum erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Piptochaetium montevidense erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Saccharum angustifolium erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Schizachyrium microstachium erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Schizachyrium spicatum erva campo FP 

Angiosperma Poaceae Setaria parviflora erva campo FP 

Angiosperma Polygalaceae Polygala sp. erva campo FP 

Angiosperma Proteaceae Roupala brasiliensis árvore floresta FP 

Angiosperma Rhamnaceae Rhamnus sphaerosperma árvore floresta FP 

Angiosperma Rhamnaceae Scutia buxifolia árvore floresta FP 

Angiosperma Rosaceae * Morus rubus árvore floresta FP 

Angiosperma Rosaceae Prunus myrtifolia árvore floresta FP 

Angiosperma Rubiaceae Borreria sp. erva campo FP 

Angiosperma Rubiaceae Randia ferox árvore floresta FP 

Angiosperma Rubiaceae Rudgea parquioides arbusto floresta FP 

Angiosperma Rutaceae * Citrus sp. árvore floresta FP 

Angiosperma Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium árvore floresta FP 

Angiosperma Salicaceae Xylosma ciliatifolia árvore floresta FP 

Angiosperma Salicaceae Xylosma pseudoszalsmanii árvore floresta FP 

Angiosperma Sapindaceae Allophyllus guaraniticus arbusto floresta FP 

Angiosperma Sapindaceae Allophylus edulis arbusto floresta FP 

Angiosperma Sapindaceae Cupania vernalis árvore floresta FP 

Angiosperma Sapindaceae Matayba elaegnoides árvore floresta FP 

Angiosperma Smilacaceae Smilax cognata liana floresta FP 
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Divisão Família Espécie Hábito Hábitat Status 

Angiosperma Solanaceae Brunfelsia cuneifolia arbusto floresta FP 

Angiosperma Solanaceae Cestrum sp. árvore floresta FP 

Angiosperma Solanaceae Solanum mauritianum árvore floresta FP 

Angiosperma Solanaceae Solanum pseudoquina árvore floresta FP 

Angiosperma Symplocaceae Symplocos uniflora árvore floresta FP 

Angiosperma Thymelaeaceae  Daphnopsis racemosa arbusto floresta FP 

Angiosperma Urticaceae Urera baccifera arbusto floresta FP 

Angiosperma Verbenaceae Lantana camara erva floresta FP 

Angiosperma Verbenaceae Vitex megapotamica árvore floresta FP 

 

8.2.1.4. Interrelações fauna e flora 

A área de estudo apresenta extensas áreas de campo nativo, representado por 

campos secos, úmidos, banhados e afloramentos rochosos. Nestes campos ocorrem 

muitas espécies herbáceas e arbustivas as quais dependem intrinsecamente da 

polinização de pequenos insetos para a manutenção de sua constituição genética, e, 

consequentemente, suas populações. Muitas espécies endêmicas dos Campos de Cima 

da Serra dependem de insetos como besouros, formigas, abelhas e borboletas para a 

polinização, e muitas vezes, estas interações são desconhecidas, visto o alto grau de 

especificidade na interação inseto-planta. Apesar da paisagem aparentemente 

monótona destes campos, durante a época de floração, as espécies vegetais produzem 

flores vistosas com grande concentração de néctar que atrai outras espécies de insetos 

ou até mesmo aves e pequenos mamíferos. Um exemplo que pode ser citado aqui, é o 

do gênero Parodia spp., onde as espécies são polinizadas por formigas e a dispersão de 

suas sementes ocorre através da alimentação do fruto por aves e a consequente 

dispersão pelas mesmas. Além disso, áreas de banhados com a presença de Eryngium 

spp. conferem um ambiente propício para fauna de anuros e répteis, como rãs, sapos e 

serpentes. As espécies deste gênero apresentam folhas lineares com lâmina extensa e 

margens serrilhadas, o que mentem muitos destes indivíduos protegidos da predação.  

Em relação as matas com araucária, a presença de espécies epifíticas, como as 

da família Bromeliaceae, é de grande importância para a manutenção ecológica do 

ecossistema. A capacidade de armazenar água entre suas folhas confere abrigo e fonte 

de nutrientes para centenas de organismos, desde larva de insetos e aranhas, até 

anuros, répteis e mamíferos, como pequenos primatas. Além desta importância, as 

bromélias produzem vistosas flores com grande concentração de néctar que são 
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visitadas por vários polinizadores, desde insetos, a morcegos e aves. Finalmente, toda 

a mata com araucária serve como abrigo para um gama extensa de espécies de 

mamíferos, répteis, anuros e aves, tendo como um exemplo clássico de interação a 

gralha-azul e a cutia, as quais auxilia diretamente na dispersão da semente da araucária, 

o pinhão. 

 

Figura 233 - Grimpeiro (Leptasthenura setaria) 
alimentando-se em Aechmea nudicaulis. 

 

Figura 234 - Cambacica (Coereba flaveola) em 
Araucaria angustifolia. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
 

Figura 235 - Borboleta alimentando-se de 
néctar em Aspilia montevidensis (Asteraceae). 

 

Figura 236 - Gralha-azul (Cyanocorax 
caeruleus) em Ocotea puberula (canela-

guaicá). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

8.2.1.5. Caracterização do enquadramento fitogeográfico regional 

determinando as áreas de influência do empreendimento (All, AID 

e ADA), e dados da cobertura vegetal em conformidade com a 

legislação vigente (citar legislação aplicável) 

Caxias do Sul é o segundo maior município do Rio Grande do Sul, ocupando 

uma área de 1.644,296 km² com aproximadamente 435.564 habitantes e constituindo 
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um importante polo metalmecânica e vitivinicultor. Está localizada na região do Escudo 

do Planalto Nordeste Riograndense, na região fisiográfica da Encosta Superior do 

Nordeste (FORTES, 1956), com altitude média de 750-760 m em área sede, e varia entre 

900 e 1000 m em totalidade. Apresenta temperatura média de 16° C e a pluviosidade 

varia entre 1.500 a 1.800 mm/ano (Perfil Socioeconômico de Caxias do Sul). A litologia 

é constituída por rochas vulcânicas provenientes da formação Serra Geral e arenitos da 

Formação Botucatu (RENNE et al. 1992). O relevo enquadra-se na unidade 

geomorfológica do Planalto das Araucárias, esculpida sobre as rochas da formação 

basáltica da Serra Geral e Botucatu, com relevo montanhoso de formas e características 

geomorfológicas heterogêneas, que variam desde amplas e aplanadas até vales 

estreitos e profundos (BRENA, 2003). Os solos predominantes são latossolo bruno 

intermédio para latossolo roxo álico, terra bruna estruturada intermediária para podzólico 

bruno-acinzentado húmica álica, podzólico bruno-acinzentado álico, distrófico e eutrófico 

e cambissolo distófico e eutrófico (IBGE, 1986). 

O clima é subtropical úmido (IBGE, 1986), com chuvas bem distribuídas ao longo 

de todos os meses do ano, sem diferenciação entre um período chuvoso e outro seco 

(MORENO, 1961). Apesar disso, devido à topografia acidentada, a variação 

microclimática é pronunciada. O efeito de inverno típico de regiões temperadas é 

observado entre os meses de maio e agosto, onde a temperatura mantém-se baixa com 

intensas frentes polares, fortes chuvas e quedas bruscas na temperatura (RAMOS, 

2006).  

O município está inserido entre duas bacias hidrográficas, a do Taquari-Antas, 

na porção norte e a do Caí, na porção sul. A área de trabalho localiza-se na microbacia 

do Rio Caí, ao longo das margens do mesmo, o qual por sua vez pertence a bacia do 

Rio Caí. 

Segundo a classificação do Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 

2012), ocorrem três tipos de formações vegetais no município, a Floresta Ombrófila 

Mista, Estepe Gramíneo Lenhosa e Floresta Estacional Decidual (Lei da Mata Atlântica, 

11.428, de 22 de dezembro de 2006). As áreas de influência (AII, AID e ADA) estão 

inseridas em área de contato entre formações florestais e campestres com fisionomias 

características dos campos de cima da serra, onde a floresta encontra-se entremeada 

com o campo nativo, no chamado mosaico campo-floresta. De acordo com a 

classificação vigente, as áreas de influência estão inseridas entre as formações da 

Floresta Ombrófila Mista e a Estepe Gramíneo-Lenhosa.  
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A Área de Influência Indireta (AII) referente aos estudos da flora, abrange uma 

área de 14.983,869 hectares, sendo delimitada por um buffer de 5 km a partir da Área 

Diretamente Afetada (ADA), e abrange os municípios de Caxias do Sul e São Francisco 

de Paula. A sul engloba o distrito de Vila Oliva, Caxias do Sul, a norte o distrito de 

Fazenda Souza, que também pertence a Caxias do Sul, e a sudeste o distrito de Juá, 

São Francisco de Paula. Na AII é possível observar o uso e ocupação do solo 

relacionados a silvicultura de Pinus sp., a qual é uma prática usual na região de estudo, 

agricultura em geral, especialmente de soja, milho e macieiras, e principalmente, 

ocupando extensas áreas de campo, a pecuária extensiva, tanto de bovinos quanto de 

equinos. Como em toda a região, a vegetação natural é representada por capões de 

matas com araucária (Floresta Ombrófila Mista), entremeados com o campo nativo 

(Estepe Gramíneo-Lenhosa), sendo que o campo ocorre principalmente em áreas mais 

altas e pouco drenadas, e as matas inserem-se nos vales e áreas mais úmidas.  

A Área de Influência Direta (AID), perfaz extensão total de 2.119,532 hectares, 

e foi delimitada por um buffer de 1 km a partir da Área Diretamente Afetada (ADA). Esta 

área de estudo encontra-se totalmente inserida no município de Caxias do Sul. Nos 

setores norte e sul a área apresenta grandes maciços de matas com araucária em 

estágio avançado de regeneração, estando associados a rios e vales, ocorrendo 

juntamente com extensas áreas de campo secos, úmidos e banhados preservados. Na 

porção central da AID, é onde encontra-se a maior parte do uso e ocupação do solo 

pelos moradores locais, onde observa-se extensas áreas de plantação de macieiras e 

outros. Apesar disso, é notável a presença de matrizes remanescentes de campo em 

meio às áreas de plantação. Estes remanescentes são representados por matrizes de 

campos secos, úmidos e banhados.  

A Área Diretamente Afetada (ADA), a qual foi alvo de maior parte do estudo 

possui aproximadamente 445,53 hectares, está inserida em área rural e de acordo com 

o Decreto Estadual n° 36.636/1996, não está localizada na poligonal da Mata Atlântica.  

 

8.2.1.6. Apresentar estudo técnico que afirme que a instalação do 

empreendimento estará em conformidade com a Lei Federal n° 

11.428/2006 

O município de Caxias do Sul está inserido dentro dos limites do Bioma Mata 

Atlântica, conforme IBGE (2012). Segundo a classificação do Manual Técnico da 

Vegetação Brasileira (IBGE, 2012), ocorrem três tipos de formações vegetais em Caxias 
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do Sul, a Floresta Ombrófila Mista, Estepe Gramíneo Lenhosa e Floresta Estacional 

Decidual. As áreas de influência (AII, AID e ADA) estão inseridas em áreas de contato 

entre formações florestais e campestres com fisionomias características dos campos de 

cima da serra, onde a floresta encontra-se entremeada com o campo nativo, no chamado 

mosaico campo-floresta. De acordo com a classificação vigente, as áreas de influência 

estão inseridas entre as formações da Floresta Ombrófila Mista e a Estepe Gramíneo-

Lenhosa, esta última a principal formação vegetal dos campos de altitude no Estado. 

Tendo em vista a presença destas formações vegetais, a área do empreendimento, a 

qual encontra-se em área rural, está condicionada a Lei da Mata Atlântica n° 11.428, de 

22 de dezembro de 2006, de acordo com o Artigo 2°, que estipula as formações florestais 

e ecossistemas associados ao Bioma Mata Atlântica. 

Ademais, conforme Artigo 3°, inciso VII, alínea c da lei supracitada, o 

empreendimento é considerado de utilidade pública, uma vez que se trata de uma obra 

destinadas aos serviços públicos de transporte. O Decreto Municipal n° 19.692 de 28 de 

junho de 2018, recentemente estipulou as áreas de compõe o empreendimento como 

sendo de utilidade pública, para fins de desapropriação. O Decreto encontra-se no 

ANEXO 06 do processo do Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA). 

Conforme laudo de cobertura vegetal e Resolução CONAMA n° 33 de 1994, na 

área do empreendimento ocorrem formações florestais que somam ao total 154.259,72 

m² de estágio avançado de regeneração, 58.853,33 m² de estágio médio de regeneração 

e 22.531,11 m² de estágio inicial. Deste total, 96.531,01 m² de estágio avançado, 

23.117,48 m² de estágio médio e 7.786,70 m² de estágio inicial estão dentro de áreas de 

preservação permanente (APP). Para a implantação do empreendimento estão previstos 

para supressão de 14.670,12 m² de estágio inicial, 55.719,83 m² de estágio médio e 

33.512,33 m² de estágio avançado, sendo que 7.786,60 m² de estágio inicial, 20.871,87 

m² de estágio médio e 13.513,29 m² de estágio avançado estão em APP.  

Conforme a Lei da Mata Atlântica n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006, Artigo 

14 e 21: 

Art. 14. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio 
avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso 
de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio 
médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade 
pública e interesse social, em todos os casos devidamente 
caracterizados e motivados em procedimento administrativo 
próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 
empreendimento proposto, ressalvado o disposto no inciso I do art. 
30 e nos §§ 1° e 2° do art. 31 desta Lei.  
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Art. 21. O corte, a supressão e a exploração da vegetação 
secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata 
Atlântica somente serão autorizadas: I - em caráter excepcional, 
quando necessários à execução de obras, atividades ou projetos de 
utilidade pública, pesquisa científica e práticas preservacionistas. 

 

Da mesma forma, em adição aos artigos supracitados, a supressão da 

vegetação em estágio avançado e médio é autorizada também pelos Artigos 22, 23 e 24 

da mesma lei, quando houver utilidade pública. Entretanto, com a necessidade de Estudo 

de Impacto Ambiental, como é o caso do presente estudo que está sendo apresentado 

para o órgão ambiental.   

Portanto a supressão da vegetação na área do empreendimento é embasada 

devido ao fato do empreendimento ser de utilidade pública. Apesar disso, as 

intervenções no empreendimento de qualquer forma ficarão sujeitos à compensação 

ambiental prevista no Artigo 17 da mesma lei:   

Art. 17 O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária 
nos estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata 
Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam condicionados à 
compensação ambiental, na forma da destinação de área 
equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas 
características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre 
que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos 
previstos nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas 
no mesmo Município ou região metropolitana. 

 

Finalmente, salienta-se a necessidade de intervenção em áreas de preservação 

permanente, em vegetação florestal em estágio inicial, médio e avançado para a 

implantação do empreendimento, como citado acima. Tratando-se de obras de utilidade 

pública esta intervenção em APP está embasada pela Resolução CONAMA n° 369 

(BRASIL, 2006) que dispõe sobre casos excepcionais de utilidade pública que 

possibilitem intervenção ou supressão de vegetação em APP, mais especificamente no 

Artigo 2°, inciso I, alínea b, que determina os empreendimentos dessa natureza como 

sendo as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços de transporte, 

saneamento e energia. 

 

8.2.1.7. Apresentar informações sobre a flora da Área de Influência 

Indireta (AII) a partir de dados secundários, englobando os 

trabalhos e levantamentos científicos na região 

Contextualização  
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De acordo com Rambo (1956), existem duas formações vegetais no estado do 

Rio Grande do Sul, a campestre (Bioma Pampa) e a florestal (Bioma Mata Atlântica), 

sendo que originalmente 131.896 km² (46,26%) eram campos, 98.327 km² (34,47%) 

matas, e o restante composto por vegetação litorânea, banhados inundáveis e outras 

formações.  

Originalmente a Mata Atlântica abrangia uma área equivalente a 1.315.460 km² 

e estendia-se ao longo de 17 Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, 

Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí) (SOS 

MATA ATLÂNTICA, 2013). Atualmente, este Bioma ocupa uma área de 13.836.988 

hectares, 51% do território estadual, sendo o restante ocupado pelo Bioma Pampa. 

Atualmente, os remanescentes florestais da Mata Atlântica ocupam 7,9% do estado 

(SOS MATA ATLÂNTICA, 2013). Estima-se que na Mata Atlântica existam cerca de 

20.000 espécies vegetais (cerca de 35% das espécies existentes no Brasil), incluindo 

diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Essa riqueza é maior que a de 

alguns continentes (17.000 espécies na América do Norte e 12.500 na Europa) e por isso 

a região da Mata Atlântica é altamente prioritária para a conservação da biodiversidade 

mundial (MMA, 2016). 

 
Figura 237 - Mapa dos biomas do Rio Grande do Sul. 

 
Fonte: IBGE (2004). 
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O Bioma Mata Atlântica ocupa a metade norte do Estado do Rio Grande do Sul, 

e conforme a classificação atual do Manual Técnico da Vegetação Brasileira, contempla 

tanto regiões fitogeográficas dominadas por florestas quando por campos. Dentre as 

principais regiões fitogeográficas da Mata Atlântica que ocorrem no Rio Grande do Sul, 

podem ser citadas, a Floresta Ombrófila Mista (mata com araucária), Floresta Ombrófila 

Densa (mata atlântica sensu strictu), a Floresta Estacional Decidual e Semidecidual 

(matas caducifólias) e Estepe Gramíneo-Lenhosa (campos de altitude) (Figura 238). 

Inserida no Bioma Mata Atlântica (IBGE, 2004), a área de estudo encontra-se na 

região fisiográfica dos Campos de Cima da Serra, entre o limite com a Encosta Superior 

do Nordeste, no Planalto Sul-Brasileiro, região nordeste do Rio grande do Sul. A região 

do Planalto apresenta altitude entre 500 m e 1200 m de altitude e é formada pela Serra 

Geral, mais ao sul, e continua em direção nordeste através da Serra do Mar, sendo que 

no Rio Grande do Sul, sua porção mais alta está na região nordeste, diminuindo de 

altitude em direção à oeste.  

A Área de Influência Indireta do empreendimento possui área total de 14.983,869 

hectares. Em termos vegetacionais as regiões fitogeográficas que ocorrem nesta área 

são a Floresta Ombrófila Mista, caracterizada pelas matas com araucária, e a Estepe 

Gramíneo-Lenhosa, representada pelos campos de altitude limpos e sujos. As divisões 

fisionômicas destas duas regiões fitogeográficas se intercalam formando um mosaico 

campo-floresta, onde os campos são encontrados com mais frequências nas porções 

mais altas, nos divisores de água, onde o relevo é mais suave, e a floresta ocorre na 

parte sul do planalto, ao longo dos vales e cursos d’água.  
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Figura 238 - Mapa das regiões fitogeográficas do Rio Grande do Sul. 

 
Fonte: FEPAM. 
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Figura 239 - Regiões fitogeográficas presentes nas áreas de influência do empreendimento. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

A Floresta Ombrófila Mista (mata com araucária) é uma formação florestal que 

ocorre em altitudes entre 500 metros a 1.400 metros, desde o estado do Rio Grande do 

Sul com limite setentrional no estado de São Paulo. A composição florística das matas 

de araucárias é resultante da colonização de espécies originárias da região austral-

andina e da região tropical afro-brasileira (VELOSO et al., 1991).  

Esta vegetação é dominada pela espécie Araucaria angustifolia (pinheiro-do-

paraná), a qual ocorre de forma adensada, principalmente nos estratos de dossel e 

emergente. O estrado emergente desta floresta pode apresentar até 20 m de altura, onde 

além da araucária ocorrem outras espécies que atingem grande porte como Cedrela 

fissilis (cedro-rosa), Ocotea pilchella (canela-da-folha-miúda), Ilex paraguariensis (erva-

mate), Quillaja brasiliensis (sabão-de-soldado), Mimosa scabrela (bracatinga), 

Myrcianthes gigantea (araçá-do-mato), Matayba elaegnoides (camboatá-branco), 

Cinnamodendron dinisii (pimenteira-do-mato), Oreopanax fulvum (tamanqueira-da-

serra) e Vernonanthura discolor (vassourão-branco). No sub-bosque é marcante a 

presença de espécies como Dicksonia sellowiana (xaxim), espécie hidrófila e ameaçada 

de extinção, que geralmente ocupa baixadas em terrenos pouco drenados, Allophyllus 

edulis (chal-chal), Cupania vernalis (camboatá-vermelho), Siphoneugena reitzii 

(camboim), Myrsine lorentziana (capororoca), e em área de maiores altitudes, Drymis 

brasiliensis (casca-d’anta). 
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Os campos ocorrentes no Bioma Mata Atlântica são denominados campos de 

altitude (BOLDRINI et al. 2009) e conforme a classificação de Fortes (1959) compõe 

grande parte dos Campos de Cima da Serra. Dentre as divisões fitogeográficas destes 

campos, a Estepe Gramíneo-Lenhosa é uma das mais comumente encontradas nos 

Campos de Cima da Serra, e é composta principalmente por espécies herbáceas, 

dominadas pelas gramíneas, asteráceas e fabáceas. Esta vegetação está associada 

geralmente a solos mais rasos, os quais nos campos de cima da serra, particularmente, 

são submetidos a queimadas constantes. Apesar disso, apresentam riqueza elevada, 

que pode chegar a mais de mil espécies somente na região do Planalto Sul-Brasileiro 

(BOLDRINI et al. 2009). Estas formações campestres apresentam grande variação 

fisionômica, a qual está sujeita a variações conforme declividade, exposição solar, 

composição do solo, presença de afloramentos rochosos e drenagem natural. Sendo 

assim, é possível identificar os campos sujos, os quais além de espécies herbáceas 

ocorrem espécies arbustivas entremeadas, os campos limpos, que são dominados por 

espécies herbáceas, e os campos úmidos e os banhados, as quais apresentam espécies 

hidrófilas ou aquáticas, adaptadas a ambientes de baixa saturação hídrica. Dentre as 

espécies de gramíneas frequentemente observadas estão Andropogon lateralis (capim-

caninha), Axonopus spp., Aristida spp., (capim-brba-de-bode), Schyzachirium spp. 

(capim-rabo-de-burro), Paspalum spp, Saccharum angustifolium (macega-estaladeira), 

Panicum spp., Piptochaecium montevidensis (cabela-de-porco). As principais 

leguminosas destacam-se Desmodium spp., Rhyncosia spp., Lupinus spp. e Crotalaria 

spp. Finalmente, dentre as famílias mais representativas, estão as asteráceas, com 

espécies mais frequentes como Aspilia montevidensis (margarida-do-campo), 

Trichocline catharinensis (cravo-do-campo), Perezia squarrosa, Pamphalea spp., 

Vernonanthura spp. e Baccharis spp. 

Além destas fisionomias é possível observar outras em diferentes graus de 

sucessão ecológica, especialmente na região do Planalto, onde a tensão entre campo e 

floresta é pronunciada. Dentre as fisionomias, estão os vassourais, os quais são 

dominados por espécies arbustivas como Baccharis uncinella, Baccharis dracunculifolia, 

Dodonea viscosa e Senecio brasiliensis. Outras fitofisionomias encontradas são os 

campos rochosos, com a presença de espécies xerófilas, adaptadas a ambientes secos, 

como Sinningia sp., Parodia spp., Dyckia e Mandevilla sp. 
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Referencial teórico 

As principais ferramentas utilizadas para embasar o estudo da Área de Influência 

Indireta (AII) em termos de números de espécies vegetais ocorrentes no Estado do Rio 

Grande do Sul e área de estudo foram o site do SpeciesLink (CRIA, 2015), a Lista de 

Espécies da Flora do Brasil (JBRJ, 2015) e a Flora Digital do Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina (UFRGS, 2015).  

Segundo a Lista da Flora do Brasil (JBRJ, 2015) no Bioma Mata Atlântica no Rio 

Grande do Sul ocorrem 3973 espécies de angiospermas, distribuídas em 175 famílias. 

Segundo dados do site SpeciesLink, da Rede de Herbários do Brasil, estão registradas 

2269 espécies coletadas no município de Caxias do Sul, com um total de 12561 registros. 

Ao mesmo tempo, no distrito de Vila Oliva, onde encontra-se a área do empreendimento, 

estão registradas 783 espécies, em um total de 1671 coletas. Tendo em vista a 

vegetação do Estado do Rio Grande do Sul, estes números refletem uma diversidade 

pronunciada, uma vez que a região é zona de encontro de três grandes regiões 

fitogeográficas.  

Em estudo na Floresta Nacional de São Francisco de Paula, a qual localiza-se 

próxima à área de estudo, Kanieski et al. (2017) levantaram em uma área de 10.000 m² 

de Floresta Ombrófila Mista, um total de 86 espécies, distribuídas em 57 gêneros e 34 

famílias, tendo como esperado a Araucaria angustifolia como espécie ainda de maior 

frequência e predominância. Conforme os autores, estes valores são elevados em 

comparação a outros estudos como os de Sonego et al. (2007) e Gomes et al. (2008), 

os quais encontraram em área similar 41 espécies e 32 gêneros, e 64 espécies e 47 

gêneros, respectivamente. Para termos de comparação, Silva et al. (2012), em estudo 

fitossociológico em uma área de 10.000,00 m² de mata com araucária no município de 

Lages, Santa Catarina, amostrou 87 espécies, distribuídas em 58 gêneros e 36 famílias. 

Neste trabalho as espécies de maiores valores de importância foram Araucaria 

angustifolia e Podocarpus lambertii.  

No que concerne estudo florísticos em vegetação campestre no Bioma Mata 

Atlântica no Rio Grande do Sul, Boldrini et al. (2009) levantaram um total de 478 espécies 

campestres na região dos Campos de Cima da Serra no Rio Grande do Sul, sendo que 

as famílias mais representativas foram asteraceae, poaceae, fabaceae e cyperaceae. 

Por outro lado, Funez (2016) em estudo florístico e fitossociológico na Serra do Quiriri 

em Santa Catarina, encontrou um total de 660 espécies, em 94 famílias e 315 gêneros, 

em uma área amostrada igual a 12 hectares. Em área com paisagem e vegetação similar, 
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Gomes (2009) estudou os campos de altitude das escarpas na região dos Campos dos 

Padres, entre Bom Retiro e Urubici, Santa Catarina, e levantou 214 espécies distribuídas 

em 48 famílias, através do método do caminhamento.  

Os campos nativos no Rio Grande do Sul, tanto do Bioma Pampa quanto do 

Bioma Mata Atlântica, representam áreas prioritárias para a preservação, uma vez que 

abrigam uma quantidade significativa de espécies endêmicas, ameaçadas e de elevada 

importância econômica. Diversos estudos demonstraram que a diversidade vegetal é 

considerável tendo como comparação os outros ecossistemas campestres do Brasil 

(OVERBECK et al. 2005, 2006, 2007; PILLAR et al. 2006; BOLDRINI 1997, 2002). 

Boldrini (1997) já estimava uma quantidade de aproximadamente 3000 espécies entre 

campos do pampa e mata atlântica no Estado. Portanto, é importante que mais áreas de 

proteção sejam criadas para a preservação integral dos processos ecológicos destas 

formações naturais.   

 

8.2.1.8. Caracterização da AID e ADA, com descrição e mapeamento 

georreferenciado dos biótopos ocorrentes nas áreas a serem 

atingidas pelas obras, com base em imagens de satélite, fotografias 

aéreas e levantamentos de campo, indicando as fitofisionomias 

presentes 

 

Área de Influência Direta (AID) 

A caracterização da AID encontra-se no item 8.2.1.5. A PRANCHA 04 demonstra 

as áreas a serem afetadas, assim como o uso e ocupação do solo e a delimitação da 

AID referente à flora.  

 

Área Diretamente Afetada (ADA) 

Conforme indicado acima, na ADA ocorrem formações florestais e campestres. 

As florestais são representadas por matrizes de matas com araucárias em estágio inicial, 

médio e avançado, conforme indicado na PRANCHA 07 (respectivos quadrantes). As 

formações campestres na ADA podem ser classificadas como campos secos, úmidos, 

podendo variar desde sujos ou limpos, havendo também a presença de algumas 

matrizes de banhados e campos rupestres.  

Nas matas com araucária é frequente a presença de espécies de Myrtaceae, as 

quais compõem o sub-bosque inferior e superior, como por exemplo espécies de 
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guamirins e camboins como Myrcia glabra, Myrcia palustres, Myrceugenia miersiana, 

Myrceugenia glaucescens e Myrciaria tenella. No dossel é possível observar a presença 

de espécies secundárias tardias como Ocotea pulchella (canela-lageana), Nectandra 

lanceolata (canela-ferrugem), Lithraea brasiliensis (bugre), Sloanea monosperma 

(carrapicho), Blepahrocalyx salicifolius (murta), Cinnamomon amoenon (canela), 

Handroanthus albus (ipê-amarelo), Dasyphyllum spinescens (sucará), Ilex microdonta 

(caúna) e Ilex brevicuspis (caúna). Como espécie emergente ocorre a araucária 

(Araucaria angustifolia), podendo atingir até 20 metros de altura, estando junto com 

outros indivíduos de Sloanea monosperma (carrapicho), Ocotea puberula (canela-

guaicá), Allophylus edulis (chau-chau) e Handroanthus albus (ipê-amarelo).  

 

Tabela 56 - Quadro de áreas do uso e ocupação do solo na ADA. 

Quadro de áreas 

Uso do solo Área (m²) Proporção 
Área dentro de 

APP (m²) 
Área fora de 

APP (m²) 

Acessos internos 96.643,14 2,17% 5.259,31 91.383,84 

Área residencial 32.859,82 0,74% 4.821,93 28.037,90 

Lavoura 3.165.397,78 71,05% 60.022,87 3.105.374,92 

Monocultura 12.542,58 0,28% 354,14 12.188,45 

Solo exposto 3.905,28 0,09% 1.374,99 2.530,29 

Vegetação em estágio inicial 22.531,11 0,51% 7.786,70 14.744,41 

Vegetação em estágio médio 58.853,33 1,32% 23.117,48 35.735,84 

Vegetação em estágio avançado 154.259,72 3,46% 96.531,01 57.728,71 

Campo seco 424.743,83 9,53% 37.155,31 387.588,53 

Campo úmido 154.530,60 3,47% 13.549,87 140.980,73 

Banhado 218.000,38 4,89% 195.709,95 22.290,43 

Açude 111.062,39 2,49% 3.779,21 107.283,17 

TOTAL: 4.455.329,97 100,00% 449.462,77 4.005.867,21 
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Figura 240 - Vista geral da área, demonstrando uma matriz de floresta com araucária, cercada 
por pomares de maçã, no setor sudeste da ADA. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 241 - Vista detalhada da matriz de floresta com araucária à sudeste da ADA. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 242 - Vista geral da matriz de floresta com araucária presente no setor centro-sul da 
ADA, junto à área residencial. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Figura 243 - Vista geral das áreas de campos úmidos e banhados, presentes no setor norte da 
ADA, entremeados por áreas de lavouras. Além disso, a extremo norte, a matriz de floresta com 

araucária em estágio avançado. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

As matrizes de mata com araucária encontram-se em bom estado de 

conservação, sendo que as a sudeste do empreendimento e à norte encontram-se em 

estágio avançado de regeneração (Figura 241 e Figura 243), apresentando alta 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

486 

diversidade, estratificação acentuada e altos valores dendrométricos dos indivíduos 

amostrados, tanto em diâmetro quanto altura média.  

As matrizes de vegetação campestre são disjuntas, sendo que muitas ocorrem 

de forma isolada, devido ao intenso uso e ocupação do solo. Na porção central da ADA 

é onde encontra-se a maior concentração de lavouras de milho, hortaliças entre outros. 

Sendo assim, os poucos remanescentes de vegetação campestre encontram-se 

entremeados entre as áreas de lavouras, e são representados por vegetação herbácea-

arbustiva em solos úmidos, onde ocorrem naturalmente muitas espécies de gramíneas 

como Cortaderia selloana, Paspalum spp., Eragrostis spp. e espécies de gravatás como 

Eryngium pandanifolium e Eryngium horridum, os quais são típicos de campos úmidos e 

banhados.  

Descrições mais detalhadas das matrizes amostradas são apresentadas nos 

itens 8.2.1.9 e 8.2.1.10. 

 

Figura 244 - Vista geral da matriz de campo e banhados entremeados com lavouras e 
monoculturas de eucalipto. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 245 - Vista geral de campos úmidos em meio a lavouras de hortaliças 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Finalmente, é importante ressaltar que as áreas de vegetação florestal 

amostradas também estão relacionadas em grande parte com as Reservas Legais das 

propriedades dentro da ADA e do seu entorno direto. Na Figura 246 estas áreas que 

correspondem aos imóveis cadastrados e suas respectivas áreas de Reserva Legal 

estão sendo indicadas dentro da ADA e áreas adjacentes. Tais áreas representam 

propostas de áreas de Reserva Legal dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) de cada 

matrícula separadamente. Com o seguimento do empreendimento, naturalmente estas 

áreas deverão ser revistas e caberá à Prefeitura de Caxias do Sul indicar uma nova área 

de Reserva Legal que represente as que deverão ser ocupadas pelo empreendimento. 

A compensação da reserva legal pode ser feita em áreas que obedeçam os 

seguintes critérios: ser equivalente em extensão à área da reserva legal a ser 

compensada; estar localizada no mesmo bioma da área de reserva legal a ser 

compensada; se fora do estado, estar localizada em áreas identificadas como prioritárias 

pela União ou pelos estados. 
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Figura 246 - Imagem de imóveis cadastrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e suas 
respectivas áreas de Reserva Legal propostas. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

8.2.1.9. Caracterizar, através de levantamentos florísticos, todas as 

formações vegetais nativas existentes (identificação das 

fitofisionomias existentes, incluindo estágio de sucessão e grau de 

conservação) na Área de Influência Direta (AID) e na Área 

Diretamente Afetada (ADA). 

Como citado anteriormente, a vegetação na área de estudo é representada por 

matrizes florestais e campestres. Através do levantamento a campo foi possível 

identificar, de acordo com características florísticas, do solo, de saturação hídrica e de 

relevo, três tipos de habitats na vegetação florestal, matas hidrófilas, higrófilas e 
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mesófilas. Já na vegetação campestre, foram identificados quatro tipos principais de 

fitofisionomias, os banhados, os campos úmidos e os campos secos. Abaixo, estas 

fitofisionomias são descritas mais detalhadamente. Os estágios de sucessão das 

manchas de vegetação florestal estão presentes no item 8.2.1.10 - Inventário Florestal e 

Análise Fitossociológica. 

 

Formações florestais  

Matas hidrófilas 

As matas hidrófilas foram registradas em áreas planas de baixadas, junto aos 

terços inferiores das encostas, onde ocorre maior acúmulo hídrico, presença de solos 

brejosos e grande abundância de epífitos. As principais espécies que ocorrem nestas 

matas são Sebastiania commersoniana (branquilho), o qual ocupa grande parte do 

estrato de dossel e sub-bosque superior, Sapium glandulosum (pau-leiteiro), Myrsine 

coriacea (capororoquinha), Myrceugenia miersiana (guamirim), Myrcianthes gigantea 

(guabijú), Rhamnus sphaerosperma e Allophyllus edulis (chau-chau). 

 

Figura 247 - Vista do interior de mata hidrófila. 

 

Figura 248 - Vista do interior da mata hidrófila. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 249 - Mata hidrófila com a presença de 
córrego. 

 

Figura 250 - Imagem detalhada de solo 
hidromórfico. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Matas higrófilas  

Hábitats higrófilos ocuparam as áreas de encostas próximas a canais de 

drenagem e vales, junto a córregos perenes ou intermitentes, ocorrendo também nos 

terços inferiores das vertentes, todos ambientes de maior umidade e maior presença de 

epífitas. Algumas espécies indicadoras destes ambientes foram: Dicksonia sellowiana 

(xaxim), Annona rugulosa (araticum), Calyptranthes concinna (guamirim-facho), 

Myrciaria tenella (camboim), Cinnamomon amoenon (canela), Stilingia oppositifolia 

(leieiro) e Sebastiania brasiliensis (leiterinho). 

 

Figura 251 - Mata higrófila com destaque para 
o sub-bosque. 

 

Figura 252 - Mata higrófila com destaque para 
o sub-bosque. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 253 - Vista geral de mata higrófila. 

 

Figura 254 - Dicksonia sellowiana mata 
higrófila. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Matas mesófilas 

Habitats mesófilos foram observados nos terços médios e inferiores das 

encostas, em áreas bem drenadas a moderadamente drenadas. Algumas espécies 

indicadoras destes ambientes foram: Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná), 

Blepharocalyx salicifolius (murta), Calypranthes concinna (guamirim-facho), Casearia 

decandra (guaçatonga), Cupania vernalis (camboatá-vermelho), Matayba elaegnoides 

(camboatá-branco), Dasyphyllum spinescens (sucará), Eugenia rostrifolia (batinga), Ilex 

dumosa (caúna), Nectandra lanceolata (canela-ferrugem), Prunus myrtifolia 

(pessegueiro-do-mato), Sloanea monosperma (carrapicho) e Symplocos uniflora (sete-

sangrias).  

 

Figura 255 - Vista sub-bosque de mata 
mesófila. 

 

 
Figura 256 - Vista geral de mata mesófila. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Formações campestres 

Banhados 

Os banhados foram encontrados nas baixadas planas entre coxilhas, onde 

ocorrem pequenos açudes, ou nas confluências das maiores drenagens, em áreas mal 

drenadas, frequentemente saturadas pelo acúmulo hídrico. Encontram-se esparsamente 

distribuídas na área de estudo, especialmente na porção central. As principais espécies 

indicadoras registradas neste ambiente foram: Leptostelma tweediei, Senecio 

bonariensis (margarida-do-banhado), Blechnum brasiliensis, Siphocampylus verticillatus, 

Cyperus sp. (tiririca), Andropogon lateralis, Cortaderia selloana, Ludwigia elegans, 

Eryngium pandanifolium (gravatá) e Eryngium horridum.  

 

Figura 257 - Vista de banhado no setor sul da 
ADA. 

 

Figura 258 - Gravatá, espécie frequente nos 
banhados. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Figura 259 - Vista geral de banhado na área 
central da ADA. 

 

Figura 260 - Vista geral de banhado na área 
central da ADA. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Campos úmidos 

Os campos úmidos foram registrados em áreas de canais de drenagem entre as 

elevações de coxilhas e áreas planas próximas as áreas de banhados e junto a córregos 

locais, resultando em ambientes de maior acúmulo de umidade. Encontram-se 

esparsamente distribuídos, ocupando pequenas áreas nas porções norte e sul na área 

de estudo, destacando-se nos canais de drenagem. A altura média registrada foi de 9,7 

cm (valores mínimo e máximo de 2,0 cm a 30 cm) e o número de espécies médio por 

quadro foi de 7,2 (valores mínimo e máximo de 5 a 9 espécies). As principais espécies 

indicadoras deste ambiente foram: Axonopus affinis (grama-tapete), Andropogon 

lateralis (capim-caninha), Eleocharis viridans (junquinho), Cyperus sp. (junquinho), 

Eryngium ebracteatum (gravatá), Holocheilus brasiliensis, Hypochaeris chilensis, 

Sinningia allagophylla, Cunilla galioides e Lobelia camporum.  

 

Figura 261 - Campo úmido no setor sul da 
ADA. 

 

 
Figura 262 - Campo úmido em base de coxilha. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Campos secos 

Os campos secos foram registrados em áreas de topos e encostas suaves das 

coxilhas, com ausência ou ocorrência esparsa de afloramento rupestres, em áreas bem 

a moderadamente drenadas. Encontram de forma escassa, restritos ao setor sul da 

propriedade. As principais espécies indicadoras deste ambiente foram: Schizachyrium 

spicatum (capim-mimoso), Andropogon lateralis (capim-caninha), Baccharis pentodonta, 

Chevreulia acuminata, Eryngium horridum (gravatá) e Pteridium aquilinum (samambaia-

das-taperas), Adesmia spp., Desmodium affine, Collaea stenophylla, Viguiera 

megapotamica e Senecio brasiliensis (maria-mole).  
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Figura 263 - Vista geral de campo seco no 
setor central. 

 

Figura 264 - Vista geral de campo seco com 
arbustos. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 265 - Vista geral de campo sujo com 

solo seco 

 

Figura 266 - Campo seco com afloramento 
rochoso 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

8.2.1.10. Inventário Florestal e Análise fitossociológica (AID e ADA), com 

descrição da metodologia aplicada para a coleta e análise dos 

dados, metodologia de análise para cada parâmetro, índice de 

similaridade entre os pontos e tratamento estatístico. Identificação 

e mapeamento das estações de coleta; citar o n° da ART de 

responsável técnico habilitado; 

Metodologia 

O levantamento de campo foi realizado nos meses de março e abril de 2018. A 

área foi vistoriada através do método do caminhamento (FILGUEIRAS, 1994) e com 

auxílio de imagens de satélites, a fim de realizar o levantamento florístico e 

caracterização dos diferentes tipos de vegetação, de acordo com os estágios 

sucessionais. As informações da lista florística foram organizadas de maneira a fornecer 
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as seguintes informações: família botânica de acordo com APG IV (2016), nome 

científico, nome popular, hábito (arbóreo; arbustivo; epífita e/ou rupícola; hemicriptófito; 

herbáceo; liana) e habitat de ocorrência. Conforme o descrito anteriormente, identificou-

se duas formações vegetais, a florestal e a campestre, e, após o levantamento florístico, 

realizou-se o levantamento fitossociológico nas formações florestais buscando avaliar 

seus diferentes estágios sucessionais. A fitossociologia nas formações campestres será 

realizada posteriormente quando todas as anuências das áreas forem obtidas.  

O levantamento fitossociológico foi realizado através do método de parcelas, 

sendo distribuído um total 48 parcelas amostrais com tamanho de 10 metros x 10 metros 

nas formações florestais (MÜLLER-DOMBOIS & ELLEMBERG, 1974). O critério de 

distribuição das parcelas foi o preferencial, buscando amostrar os diferentes tipos de 

ambientes, de acordo com variáveis ambientais como, saturação hídrica do solo, 

exposição solar, variação altitudinal e variações na composição da vegetação.  

Para a análise da vegetação florestal, o critério de inclusão de amostragem nas 

parcelas foi de Diâmetro a Altura do Peito (DAP) ≥ 5 cm. Cada indivíduo foi tomado o 

nome científico, altura (m) e Circunferência a Altura do Peito em cm (CAP), para 

posteriormente ser calculado o DAP através da seguinte fórmula: CAP/3,14. Através 

destes valores calculou-se os seguintes parâmetros fitossociológicos para a avaliação 

da estrutura horizontal da vegetação: Ni = número de indivíduos da espécie; Np = número 

de parcelas com ocorrência da espécie; FA = frequência absoluta; FR = frequência 

relativa; DA = densidade absoluta; DR = densidade relativa; ABt = área basal total por 

espécie; DOA = dominância absoluta; DOR = dominância relativa; IVI = índice de valor 

de importância. A área basal por indivíduo foi calculada da seguinte forma: (CAP) 

2/12,56. Através dos valores de área basal e altura de cada indivíduo calculou-se a 

volumetria em metro cúbico e metro estéreo, através das seguintes fórmulas as 

seguintes fórmulas (FINGER, 1992): volume metro cúbico = área basal x altura x fator 

de forma (0,7 para Araucaria angustifolia e 0,6 outras espécies); volume metro estéreo 

= volume metro cúbico x 1,5 (para Araucaria angustifolia utilizou-se volume metro estéreo 

= volume metro cúbico x 1,5 x 0,25). Para a avaliação da estrutura vertical da vegetação 

foram calculados os índices de diversidade de Shannon-Wiener (H´) e Equabilidade (J´). 

A suficiência amostral foi estimada através de curva de espécie x área.  

Além disso, para prever o número ideal de parcelas amostradas foi calculado o 

erro amostral com máximo de 10% considerando a variável diâmetro à altura do peito 
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(DAP) para cada formação florestal, com nível de probabilidade de erro igual a 5%, 

usando a seguinte fórmula:  

 

Figura 267 - Fórmula para calcular a suficiência amostral. 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝑆2 ∗ 𝑡2

𝑁 ∗ (𝐸 ∗  �̅�)2 + 𝑆2 ∗  𝑡2
 

n = número de parcelas a serem levantadas 

N = número total de parcelas possíveis 

S² = variância do parâmetro avaliado 

E = erro admissível (10%, 20%, etc. = 0,1; 0,2; etc.) 

𝐼𝐶80% =  �̅� − 
𝑡 ∗ 𝑠

√𝑛 − 1
≤ 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 ≤  �̅� + 

𝑡 ∗ 𝑠

√𝑛 − 1
 

�̅� = média do parâmetro avaliado 

p = nível de probabilidade (0,01; 0,05; etc.) 

t = valor de distribuição de probabilidade 

UA = universo amostral (área total, população, etc) 

 

Os indivíduos de espécies imunes ao corte de Araucaria angustifolia (pinheiro-

do-paraná) e das ameaçadas de extinção, Dicksonia sellowiana (xaxim) e Parodia ottonis 

(tuna), foram demarcados e georreferenciados em graus decimais, datum SIRGAS 2000. 

Estes indivíduos são apresentados na seção 8.2.1.11 deste estudo e identificados na 

PRANCHA 07 (respectivos quadrantes), vide o VOLUME III (Cartografia e Pranchas). Na 

área de estudo não foram encontrados indivíduos esparsos de espécies arbóreas. 

 

Resultados  

Formações florestais 

Durante o levantamento foi possível identificar três principais matrizes de 

vegetação florestal na área de estudo: as manchas florestais sul, centro e norte, 

conforme indicado na figura abaixo. Estas três matrizes de floresta com araucária foram 

levantadas e analisadas separadamente devido ao fato de apresentarem características 

florísticas distintas entre si, histórias de uso e ocupação diferentes, e também por 

estarem desconectadas no que concerne a presença de corredores ecológicos.  



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

497 

Figura 268 - Localização das manchas de vegetação florestal da ADA. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Ao total foram realizadas 48 unidades amostrais nas três matrizes florestais (sul 

= 21; centro = 5; norte = 22). Foram amostrados 1256 indivíduos arbóreos e 

arborescentes de DAP ≥ 4,8 cm, distribuídos em 71 espécies, 52 gêneros e 32 famílias. 

A curva do coletor é apresentada separadamente para cada matriz de vegetação. 

 

Tabela 57 - Lista de unidades amostrais realizadas na área de estudo.  
UA = Unidades amostrais; Localiz. = Localização; Coordenadas em graus decimais; H = altura em metros; c = 

circunferência a altura do peito média em cm; diâmetro à altura do peito médio em cm; Ab = área basal total em m²; 
Vm³ = volumetria em metro cúbico total; Vm st = volumetria em metros esteres total. 

UA Localização Coordenadas Hábitat Estágio H m DAP m Ab t Vm³ t Vmst t 

1 Sul -50.891033 , -29.179691 hidrófilo médio 6,0 11,1 0,593 3,141 4,712 

2 Sul -50.890652 , -29.179862 hidrófilo médio 6,0 10,3 0,487 2,682 4,023 

3 Sul -50.890035 , -29.180132 mesófilo médio 7,7 13,1 1,266 10,530 13,548 

4 Sul -50.887893 , -29.182143 hidrófilo médio 6,7 13,7 0,793 4,261 5,496 

5 Sul -50.888376 , -29.182703 higrófilo médio 6,3 12,9 0,743 3,789 5,683 

6 Sul -50.886338 , -29.183992 mesófilo médio 8,0 15,8 1,302 17,028 23,159 

7 Sul -50.885566 , -29.184407 mesófilo médio 7,4 13,6 0,759 5,179 7,468 

8 Sul -50.887133 , -29.181357 mesófilo médio 6,7 14,4 0,710 4,452 6,678 

9 Sul -50.887009 , -29.181818 higrófilo médio 7,2 14,0 0,945 6,521 8,798 

10 Sul -50.886896 , -29.182179 mesófilo avançado 9,8 18,5 0,662 5,250 7,875 

11 Sul -50.885309 , -29.184795 mesófilo médio 6,5 12,9 1,015 7,833 8,142 

12 Sul -50.886699 , -29.183559 mesófilo médio 7,1 15,9 0,912 6,104 7,859 

13 Centro -50.893109 , -29.171001 mesófilo avançado 7,7 18,1 0,772 7,003 10,504 

14 Centro -50.892194 , -29.171099 mesófilo avançado 8,1 22,4 1,785 18,939 28,409 

15 Centro -50.892255 , -29.171623 higrófilo avançado 7,7 19,7 1,070 8,437 11,903 

16 Centro -50.892697 , -29.171452 mesófilo avançado 8,8 20,2 1,048 9,837 14,756 

17 Centro -50.892606 , -29.170341 mesófilo avançado 9,0 17,6 0,920 10,268 15,402 

18 Sul -50.888480 , -29.181864 mesófilo inicial 4,3 8,5 0,208 0,600 0,900 

19 Sul -50.888305 , -29.182153 mesófilo inicial 4,6 10,1 0,044 0,105 0,157 

20 Sul -50.887883 , -29.181656 mesófilo inicial 3,7 5,9 0,044 0,105 0,157 

21 Sul -50.888510 , -29.182442 mesófilo inicial 5,2 9,5 0,307 1,439 2,159 

22 Sul -50.888222 , -29.182288 mesófilo inicial 6,2 12,2 0,375 2,054 3,081 

23 Sul -50.889347 , -29.187939 mesófilo inicial 4,1 8,2 0,266 0,789 1,184 

24 Sul -50.889676 , -29.188210 higrófilo inicial 4,3 5,7 0,073 0,194 0,291 

25 Sul -50.889779 , -29.188607 hidrófilo inicial 5,5 8,1 0,235 0,902 1,352 

26 Sul -50.890416 , -29.189023 higrófilo inicial 4,4 6,9 0,141 0,455 0,682 

27 Norte -50.904208 , -29.146206 hidrófilo avançado 7,8 12,4 0,469 2,911 4,078 

28 Norte -50.903858 , -29.146531 mesófilo avançado 8,7 20,8 0,883 6,909 6,543 

29 Norte -50.903631 , -29.146982 hidrófilo avançado 7,5 12,2 0,587 4,204 3,818 

30 Norte -50.903323 , -29.147054 hidrófilo avançado 8,1 16,1 0,993 8,011 9,682 

31 Norte -50.905370 , -29.146270 hidrófilo avançado 8,2 15,3 0,658 5,327 3,295 

32 Norte -50.906099 , -29.146334 mesófilo avançado 8,9 16,3 0,783 6,025 6,669 

33 Norte -50.906819 , -29.146551 mesófilo avançado 8,5 15,8 0,904 6,777 5,790 

34 Norte -50.906911 , -29.147120 mesófilo avançado 8,3 15,8 0,698 5,996 3,850 

35 Norte -50.907322 , -29.147707 mesófilo avançado 10,5 14,4 0,545 5,232 2,960 

36 Norte -50.908155 , -29.147328 subxerófilo avançado 7,8 12,1 0,420 3,225 2,370 

37 Norte -50.906223 , -29.146045 mesófilo avançado 8,0 16,9 1,220 10,034 7,748 

38 Norte -50.906480 , -29.145946 subxerófilo avançado 7,9 14,6 0,867 8,408 8,085 

39 Norte -50.907262 , -29.145739 mesófilo avançado 9,0 17,6 0,659 5,365 5,640 

40 Norte -50.907971 , -29.145451 mesófilo avançado 9,2 16,7 1,487 13,146 16,047 

41 Norte -50.907416 , -29.146154 mesófilo avançado 5,7 11,4 0,644 3,301 4,895 

42 Norte -50.908022 , -29.146417 mesófilo avançado 7,4 12,7 0,575 5,265 3,367 
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UA Localização Coordenadas Hábitat Estágio H m DAP m Ab t Vm³ t Vmst t 

43 Norte -50.908712 , -29.145533 mesófilo avançado 8,2 16,4 1,241 11,960 8,280 

44 Norte -50.909246 , -29.145271 mesófilo avançado 9,5 19,0 0,923 8,170 4,949 

45 Norte -50.909659 , -29.144387 mesófilo avançado 7,8 12,0 0,566 3,815 5,718 

46 Norte -50.909196 , -29.144793 mesófilo avançado 7,0 14,0 0,826 6,102 6,401 

47 Norte -50.907345 , -29.144331 mesófilo avançado 7,9 18,6 1,532 8,789 12,901 

48 Norte -50.903787 , -29.145710 higrófilo avançado 7,0 17,3 1,080 6,065 8,648 

SOMA 36,038 282,936 336,113 

 
Tabela 58 - Listas dos indivíduos nas unidades amostrais realizadas em toda a área de estudo. 

H = altura em metros; cap = circunferência à altura do peito individual em centímetros; Abi = área basal indivídual em 
metros quadrados; Vm³ = volumetria em metros cúbicos; Vmst = volumetria em metros esteres. 

UA N° Espécie H cap 1 cap 2 cap 3 Abi Vm³ Vm st 

1 1 Sebastiania commersoniana 7 67   0,0357 0,1501 0,2252 
1 2 Sebastiania commersoniana 6,5 82   0,0535 0,2088 0,3132 
1 3 Myrceugenia miersiana 4 36   0,0103 0,0248 0,0371 
1 4 Sebastiania commersoniana 9 94   0,0704 0,3799 0,5698 
1 5 Myrceugenia miersiana 2,5 18   0,0026 0,0039 0,0058 
1 6 morta 2 25   0,0050 0,0060 0,0090 
1 7 Cupania vernalis 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
1 8 Ocotea diospyrifolia 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
1 9 Casearia decandra 4 15 5  0,0020 0,0048 0,0072 
1 10 Myrceugenia miersiana 5 30   0,0072 0,0215 0,0322 
1 11 Sebastiania commersoniana 11 83   0,0548 0,3620 0,5430 
1 12 Sebastiania commersoniana 9 60   0,0287 0,1548 0,2322 
1 13 Ligustrum lucidum 9 48 18 25 0,0259 0,1399 0,2098 
1 14 Sebastiania commersoniana 12 83   0,0548 0,3949 0,5924 
1 15 Sapium glandulosum 5 20   0,0032 0,0096 0,0143 
1 16 Myrsine coriacea 10 45   0,0161 0,0967 0,1451 
1 17 Allophylus edulis 7 30 22 30 0,0182 0,0764 0,1146 
1 18 morta 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
1 19 Sebastiania commersoniana 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
1 20 Sebastiania commersoniana 3 17   0,0023 0,0041 0,0062 
1 21 Sebastiania commersoniana 7 37   0,0109 0,0458 0,0687 
1 22 Sebastiania commersoniana 6 24 32 26 0,0181 0,0652 0,0979 
1 23 Sapium glandulosum 2 43   0,0147 0,0177 0,0265 
1 24 Allophylus edulis 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
1 25 Celtis iguanea 5 15 12 14 0,0045 0,0135 0,0202 
1 26 Sapium glandulosum 2 19   0,0029 0,0034 0,0052 
1 27 Sapium glandulosum 5 18   0,0026 0,0077 0,0116 
1 28 Myrceugenia miersiana 2 15   0,0018 0,0021 0,0032 
1 29 Sebastiania commersoniana 12 83   0,0548 0,3949 0,5924 
1 30 Sebastiania commersoniana 11 86   0,0589 0,3886 0,5830 
1 31 Sebastiania commersoniana 11 50   0,0199 0,1314 0,1971 
1 32 Allophylus edulis 5 22   0,0039 0,0116 0,0173 
2 33 Sapium glandulosum 13 92   0,0674 0,5256 0,7884 
2 34 Casearia decandra 4 16   0,0020 0,0049 0,0073 
2 35 Sebastiania commersoniana 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
2 36 Sebastiania commersoniana 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
2 37 Sebastiania commersoniana 9 44   0,0154 0,0832 0,1249 
2 38 Solanum mauritianum 5 22   0,0039 0,0116 0,0173 
2 39 Annona rugulosa 7 16   0,0020 0,0086 0,0128 
2 40 Sapium glandulosum 15 62   0,0306 0,2754 0,4132 
2 41 morta 3 16   0,0020 0,0037 0,0055 
2 42 Calyptranthes concinna 5 35   0,0098 0,0293 0,0439 
2 43 Allophylus edulis 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
2 44 Scutia buxifolia 10 82   0,0535 0,3212 0,4818 
2 45 Sebastiania commersoniana 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
2 46 Myrceugenia miersiana 4,5 19   0,0029 0,0078 0,0116 
2 47 Sebastiania commersoniana 5 26   0,0054 0,0161 0,0242 
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UA N° Espécie H cap 1 cap 2 cap 3 Abi Vm³ Vm st 
2 48 Myrsine coriacea 11 42   0,0140 0,0927 0,1390 
2 49 Cupania vernalis 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
2 50 Myrceugenia miersiana 5 34   0,0092 0,0276 0,0414 
2 51 Cupania vernalis 7 22   0,0039 0,0162 0,0243 
2 52 Dasyphyllum spinescens 8 22 24 92 0,0804 0,3860 0,5790 
2 53 Sebastiania commersoniana 5 21   0,0035 0,0105 0,0158 
2 54 Calyptranthes concinna 6 42 33  0,0227 0,0818 0,1227 
2 55 Sapium glandulosum 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
2 56 Myrceugenia miersiana 4 34   0,0092 0,0221 0,0331 
2 57 Allophylus edulis 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
2 58 Casearia decandra 12 96   0,0734 0,5283 0,7925 
2 59 Calyptranthes concinna 6 37   0,0109 0,0392 0,0589 
2 60 Myrceugenia miersiana 7 47   0,0176 0,0739 0,1108 
2 61 Sebastiania commersoniana 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
2 62 Sebastiania commersoniana 5 48   0,0183 0,0550 0,0825 
2 63 Sebastiania commersoniana 4 15 16 15 0,0088 0,0211 0,0317 
2 64 Sebastiania commersoniana 3 26   0,0054 0,0097 0,0145 
3 65 Annona rugulosa 8 45   0,0161 0,0774 0,1161 
3 66 Annona rugulosa 8,5 40   0,0127 0,0650 0,0975 
3 67 Casearia decandra 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
3 68 Zanthoxylum rhoifolium 7 25   0,0050 0,0209 0,0313 
3 69 Zanthoxylum rhoifolium 6 19   0,0029 0,0103 0,0155 
3 70 Zanthoxylum rhoifolium 7 38   0,0115 0,0483 0,0724 
3 71 Zanthoxylum rhoifolium 9 33   0,0087 0,0468 0,0702 
3 72 Zanthoxylum rhoifolium 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
3 73 Cupania vernalis 8 32   0,0082 0,0391 0,0587 
3 74 Zanthoxylum rhoifolium 7 23   0,0042 0,0177 0,0265 
3 75 Cupania vernalis 8 18   0,0026 0,0124 0,0186 
3 76 Zanthoxylum rhoifolium 8 21   0,0035 0,0169 0,0253 
3 77 Cupania vernalis 9 26   0,0054 0,0291 0,0436 
3 78 Zanthoxylum rhoifolium 6 15   0,0018 0,0064 0,0097 
3 79 Myrceugenia miersiana 8 28 51 26 0,0381 0,1831 0,2746 
3 80 Sebastiania commersoniana 12 128   0,1304 0,9392 1,4088 
3 81 Cupania vernalis 5 17   0,0023 0,0069 0,0104 
3 82 Calyptranthes concinna 7 38   0,0115 0,0483 0,0724 
3 83 Calyptranthes concinna 7 47   0,0176 0,0739 0,1108 
3 84 Ocotea pulchella 16 190   0,2874 2,7592 4,1389 
3 85 Calyptranthes concinna 7 20   0,0032 0,0134 0,0201 
3 86 Ocotea pulchella 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
3 87 Annona rugulosa 5 20   0,0032 0,0096 0,0143 
3 88 Casearia decandra 6 21   0,0035 0,0126 0,0190 
3 89 morta 3 70   0,0390 0,0702 0,1053 
3 90 Casearia decandra 9 19   0,0029 0,0155 0,0233 
3 91 Cupania vernalis 8 27   0,0058 0,0279 0,0418 
3 92 Cupania vernalis 4 16   0,0020 0,0049 0,0073 
3 93 Cupania vernalis 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
3 94 Zanthoxylum rhoifolium 9 38   0,0115 0,0621 0,0931 
3 95 Zanthoxylum rhoifolium 10 30   0,0072 0,0430 0,0645 
3 96 Miconia cinerascens 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
3 97 Cupania vernalis 11 57   0,0259 0,1707 0,2561 
3 98 Zanthoxylum rhoifolium 9 19 39  0,0150 0,0809 0,1214 
3 99 Zanthoxylum rhoifolium 10 54   0,0232 0,1393 0,2089 
3 100 Zanthoxylum rhoifolium 6 30   0,0072 0,0258 0,0387 
3 101 Zanthoxylum rhoifolium 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
3 102 Casearia decandra 4 16   0,0020 0,0049 0,0073 
3 103 Annona rugulosa 9 39   0,0121 0,0654 0,0981 
3 104 Blepharocalyx salicifolius 18 195   0,3027 3,2697 4,9045 
3 105 Araucaria angustifolia 14 160   0,2038 1,9975 0,7490 
3 106 Lithraea brasiliensis 10 43   0,0147 0,0883 0,1325 
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UA N° Espécie H cap 1 cap 2 cap 3 Abi Vm³ Vm st 
4 107 Zanthoxylum rhoifolium 7 37   0,0109 0,0458 0,0687 
4 108 Annona rugulosa 2 18   0,0026 0,0031 0,0046 
4 109 Lithraea brasiliensis 9 120   0,1146 0,6191 0,9287 
4 110 Ocotea pulchella 10 41   0,0134 0,0803 0,1205 
4 111 Myrceugenia miersiana 6 16   0,0020 0,0073 0,0110 
4 112 Dasyphyllum spinescens 8 62   0,0306 0,1469 0,2204 
4 113 Myrcianthes pungens 4 16   0,0020 0,0049 0,0073 
4 114 Myrsine coriacea 9 90   0,0645 0,3482 0,5224 
4 115 Myrsine guianensis 6 19   0,0029 0,0103 0,0155 
4 116 Dasyphyllum spinescens 5 24   0,0046 0,0138 0,0206 
4 117 Calyptranthes concinna 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
4 118 Myrrhinium atropurpureum 6 29   0,0067 0,0241 0,0362 
4 119 Eugenia involucrata 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
4 120 Myrrhinium atropurpureum 5 20   0,0032 0,0096 0,0143 
4 121 Eugenia involucrata 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
4 122 Myrrhinium atropurpureum 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
4 123 Lithraea brasiliensis 10 72   0,0413 0,2476 0,3715 
4 124 Handroanthus albus 11 45   0,0161 0,1064 0,1596 
4 125 Myrcia palustris 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
4 126 Eugenia involucrata 5 21   0,0035 0,0105 0,0158 
4 127 Xylosma pseudoszalsmanii 6 38   0,0115 0,0414 0,0621 
4 128 Calyptranthes concinna 9 56   0,0250 0,1348 0,2022 
4 129 Myrceugenia miersiana 5 40   0,0127 0,0382 0,0573 
4 130 Myrcianthes gigantea 10 65   0,0336 0,2018 0,3027 
4 131 Myrcianhtes gigantea 9 42   0,0140 0,0758 0,1138 
4 132 Myrceugenia miersiana 5 56 40 38 0,0492 0,1476 0,2214 
4 133 Dasyphyllum spinescens 8 47 40  0,0303 0,1456 0,2184 
4 134 Araucaria angustifolia 14 101   0,0812 0,7959 0,2985 
4 135 Myrceugenia miersiana 9 72 56 50 0,0861 0,4652 0,6978 
4 136 Myrceugenia miersiana 6 63 67 45 0,0835 0,3005 0,4507 
4 137 Annona rugulosa 2 15   0,0018 0,0021 0,0032 
4 138 Calyptranthes concinna 10 66   0,0347 0,2081 0,3121 
4 139 Casearia decandra 6 15   0,0018 0,0064 0,0097 
5 140 Sebastiania brasiliensis 7 35 50  0,0297 0,1246 0,1868 
5 141 Scutia buxifolia 5 19 20  0,0061 0,0182 0,0273 
5 142 Ilex theezans 9 150   0,1791 0,9674 1,4510 
5 143 Scutia buxifolia 7 46   0,0168 0,0708 0,1061 
5 144 Sapium glandulosum 12 97   0,0749 0,5394 0,8091 
5 145 Scutia buxifolia 7 45 120  0,1308 0,5492 0,8239 
5 146 Sebastiania brasiliensis 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
5 147 Calyptranthes concinna 8 48   0,0183 0,0881 0,1321 
5 148 Eugenia involucrata 4 19   0,0029 0,0069 0,0103 
5 149 Calyptranthes concinna 8 34 29  0,0159 0,0763 0,1145 
5 150 Eugenia involucrata 2 15   0,0018 0,0021 0,0032 
5 151 morta 6 50   0,0199 0,0717 0,1075 
5 152 Sebastiania brasiliensis 7 20   0,0032 0,0134 0,0201 
5 153 Calyptranthes concinna 10 58   0,0268 0,1607 0,2411 
5 154 Sebastiania brasiliensis 12 69   0,0379 0,2729 0,4094 
5 155 Myrceugenia miersiana 8 38   0,0115 0,0552 0,0828 
5 156 morta 2 15   0,0018 0,0021 0,0032 
5 157 Myrceugenia miersiana 5 35   0,0098 0,0293 0,0439 
5 158 Calyptranthes concinna 9 24 22 45 0,0327 0,1767 0,2650 
5 159 morta 2 17   0,0023 0,0028 0,0041 
5 160 Calyptranthes concinna 4 35   0,0098 0,0234 0,0351 
5 161 Calyptranthes concinna 3,5 43   0,0147 0,0309 0,0464 
5 162 Calyptranthes concinna 6,5 40   0,0127 0,0497 0,0745 
5 163 Myrcianthes gigantea 11 82   0,0535 0,3533 0,5300 
5 164 Ligustrum lucidum 7 35   0,0098 0,0410 0,0614 
5 165 Sebastiania brasiliensis 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
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UA N° Espécie H cap 1 cap 2 cap 3 Abi Vm³ Vm st 
5 166 Sebastiania brasiliensis 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
5 167 Scutia buxifolia 6 32 23  0,0124 0,0445 0,0668 
5 168 Sebastiania brasiliensis 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
6 169 Myrcianthes gigantea 10 53   0,0224 0,1342 0,2013 
6 170 Myrsine guianensis 2 15   0,0018 0,0021 0,0032 
6 171 Cupania vernalis 2 15   0,0018 0,0021 0,0032 
6 172 Zanthoxylum rhoifolium 12 58   0,0268 0,1928 0,2893 
6 173 Dasyphyllum spinescens 17 125   0,1244 1,2689 1,9034 
6 174 Miconia cinerascens 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
6 175 Annona rugulosa 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
6 176 Calyptranthes concinna 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
6 177 Calyptranthes concinna 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
6 178 Araucaria angustifolia 16 150   0,1791 2,0064 0,7524 
6 179 Matayba elaegnoides 10 61   0,0296 0,1778 0,2666 
6 180 Calyptranthes concinna 40 231   0,4248 10,1964 15,2946 
6 181 Lithraea brasiliensis 11 28   0,0062 0,0412 0,0618 
6 182 Lithraea brasiliensis 10 30   0,0072 0,0430 0,0645 
6 183 Ilex brevicuspis 10 111   0,0981 0,5886 0,8829 
6 184 Calyptranthes concinna 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
6 185 Calyptranthes concinna 5 42   0,0140 0,0421 0,0632 
6 186 Calyptranthes concinna 4,5 30   0,0072 0,0193 0,0290 
6 187 Myrceugenia miersiana 6 52   0,0215 0,0775 0,1163 
6 188 Myrceugenia miersiana 8 33   0,0087 0,0416 0,0624 
6 189 Calyptranthes concinna 3 17   0,0023 0,0041 0,0062 
6 190 Calyptranthes concinna 4 18   0,0026 0,0062 0,0093 
6 191 morta 5 47   0,0176 0,0528 0,0791 
6 192 Annona rugulosa 4 34   0,0092 0,0221 0,0331 
6 193 Araucaria angustifolia 8 50   0,0199 0,1115 0,0418 
6 194 Lithraea brasiliensis 10 25 18  0,0076 0,0453 0,0680 
6 195 Ocotea pulchella 15 130 50  0,1545 1,3901 2,0852 
6 196 Casearia decandra 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
6 197 Casearia decandra 2 15   0,0018 0,0021 0,0032 
6 198 Zanthoxylum rhoifolium 9 107   0,0912 0,4922 0,7384 
6 199 Myrsine coriacea 7 35   0,0098 0,0410 0,0614 
6 200 Casearia decandra 1,5 15   0,0018 0,0016 0,0024 
7 201 Araucaria angustifolia 6 24   0,0046 0,0193 0,0072 
7 202 Calyptranthes concinna 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
7 203 Calyptranthes concinna 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
7 204 Annona rugulosa 6 32   0,0082 0,0294 0,0440 
7 205 Annona rugulosa 11 45   0,0161 0,1064 0,1596 
7 206 Calyptranthes concinna 4 16   0,0020 0,0049 0,0073 
7 207 Calyptranthes concinna 5 20   0,0032 0,0096 0,0143 
7 208 Zanthoxylum rhoifolium 15 102   0,0828 0,7455 1,1183 
7 209 Zanthoxylum rhoifolium 9 56   0,0250 0,1348 0,2022 
7 210 Calyptranthes concinna 8 76   0,0460 0,2207 0,3311 
7 211 Calyptranthes concinna 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
7 212 Annona rugulosa 5 28 30  0,0134 0,0402 0,0603 
7 213 Calyptranthes concinna 5 22   0,0039 0,0116 0,0173 
7 214 Zanthoxylum rhoifolium 12 52   0,0215 0,1550 0,2325 
7 215 Myrrhinium atropurpureum 8 54   0,0232 0,1114 0,1672 
7 216 Casearia decandra 10 73   0,0424 0,2546 0,3819 
7 217 Myrcia palustris 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
7 218 Calyptranthes concinna 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
7 219 Sapium glandulosum 11 66   0,0347 0,2289 0,3433 
7 220 Araucaria angustifolia 6 26   0,0054 0,0226 0,0085 
7 221 Miconia cinerascens 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
7 222 Zanthoxylum rhoifolium 14 117   0,1090 0,9155 1,3733 
7 223 Celtis iguanea 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
7 224 Lithraea brasiliensis 12 147   0,1720 1,2387 1,8581 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

503 

UA N° Espécie H cap 1 cap 2 cap 3 Abi Vm³ Vm st 
7 225 Calyptranthes concinna 7 49 46 17 0,0383 0,1607 0,2411 
7 226 Araucaria angustifolia 20 45   0,0161 0,2257 0,0846 
7 227 Calyptranthes concinna 10 52   0,0215 0,1292 0,1938 
7 228 Annona rugulosa 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
7 229 Lithraea brasiliensis 12 82   0,0535 0,3855 0,5782 
7 230 Myrrhinium atropurpureum 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
8 231 Myrceugenia glaucescens 3,5 32   0,0082 0,0171 0,0257 
8 232 Cinnamomon amoenon 11 90   0,0645 0,4256 0,6385 
8 233 Myrcia palustris 7 29   0,0067 0,0281 0,0422 
8 234 Myrceugenia miersiana 12 70 125  0,1634 1,1766 1,7649 
8 235 morta 3 36   0,0103 0,0186 0,0279 
8 236 Cinnamomon amoenon 10 47   0,0176 0,1055 0,1583 
8 237 Calyptranthes concinna 3 21 15  0,0053 0,0095 0,0143 
8 238 Prunus myrtifolia 7 46 58  0,0436 0,1832 0,2749 
8 239 Calyptranthes concinna 3 24   0,0046 0,0083 0,0124 
8 240 Lithraea brasiliensis 6 47   0,0176 0,0633 0,0950 
8 241 Lithraea brasiliensis 6 45   0,0161 0,0580 0,0871 
8 242 Calyptranthes concinna 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
8 243 Sebastiania commersoniana 13 78   0,0484 0,3778 0,5667 
8 244 Cinnamomon amoenon 13 100   0,0796 0,6210 0,9315 
8 245 Lithraea brasiliensis 12 127   0,1284 0,9246 1,3869 
8 246 Calyptranthes concinna 7 33   0,0087 0,0364 0,0546 
8 247 Calyptranthes concinna 10 46 29  0,0235 0,1413 0,2119 
8 248 Symplocos uniflora 6 40   0,0127 0,0459 0,0688 
8 249 morta 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
8 250 Calyptranthes concinna 6 44   0,0154 0,0555 0,0832 
8 251 Calyptranthes concinna 5 21   0,0035 0,0105 0,0158 
8 252 Myrceugenia glaucescens 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
8 253 Myrcia palustris 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
8 254 Ocotea dyospirifolia 12 44   0,0154 0,1110 0,1665 
8 255 Symplocos uniflora 4 30   0,0072 0,0172 0,0258 
8 256 Symplocos uniflora 3 16   0,0020 0,0037 0,0055 
9 257 Lithraea brasiliensis 13 133   0,1408 1,0985 1,6478 
9 258 Casearia decandra 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
9 259 Annona rugulosa 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
9 260 morta 3 30   0,0072 0,0129 0,0193 
9 261 Calyptranthes concinna 6 31 35 15 0,0192 0,0691 0,1037 
9 262 Casearia decandra 4 18   0,0026 0,0062 0,0093 
9 264 Cinnamomon amoenon 11 55 60  0,0527 0,3481 0,5222 
9 265 Lithraea brasiliensis 10 160   0,2038 1,2229 1,8344 
9 266 Scutia buxifolia 7 30 18  0,0097 0,0409 0,0614 
9 267 Cinnamomon amoenon 15 145   0,1674 1,5066 2,2599 
9 268 Calyptranthes concinna 3 15 15  0,0036 0,0064 0,0097 
9 269 Calyptranthes concinna 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
9 270 Calyptranthes concinna 3 19   0,0029 0,0052 0,0078 
9 271 Ligustrum lucidum 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
9 272 Annona rugulosa 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
9 274 Citrus sp. 9 15   0,0018 0,0097 0,0145 
9 275 Myrceugenia glaucescens 9 23 34 24 0,0180 0,0972 0,1458 
9 276 Calyptranthes concinna 5,5 23 22  0,0081 0,0266 0,0399 
9 277 morta 4 35   0,0098 0,0234 0,0351 
9 278 Lithraea brasiliensis 9 93 75  0,1136 0,6137 0,9205 
9 279 Cinnamomon amoenon 11 57   0,0259 0,1707 0,2561 
9 280 Zanthoxylum rhoifolium 10 55   0,0241 0,1445 0,2168 
9 281 Eugenia rostrifolia 6 33   0,0087 0,0312 0,0468 
9 282 Araucaria angustifolia 16 99   0,0780 0,8740 0,3277 
9 283 Sebastiania commersoniana 6 27   0,0058 0,0209 0,0313 
9 284 Zanthoxylum rhoifolium 9 63   0,0316 0,1706 0,2560 
10 285 Myrcia palustris 9 38 33 49 0,0393 0,2121 0,3182 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

504 

UA N° Espécie H cap 1 cap 2 cap 3 Abi Vm³ Vm st 
10 286 Sebastiania commersoniana 12 92 93  0,1363 0,9810 1,4715 
10 287 Sebastiania commersoniana 16 112   0,0999 0,9588 1,4382 
10 288 Allophylus edulis 15 155   0,1913 1,7215 2,5823 
10 289 Sebastiania commersoniana 10 56   0,0250 0,1498 0,2247 
10 290 Allophylus edulis 9 58   0,0268 0,1446 0,2169 
10 291 Eugenia pyriformis 11 62 41  0,0440 0,2903 0,4355 
10 292 Annona rugulosa 5 27   0,0058 0,0174 0,0261 
10 293 Calyptranthes concinna 3 16   0,0020 0,0037 0,0055 
10 294 Calyptranthes concinna 8 31   0,0077 0,0367 0,0551 
10 295 Campomanesia xanthocarpa 3,5 26   0,0054 0,0113 0,0170 
10 296 Annona rugulosa 11 39   0,0121 0,0799 0,1199 
10 297 Scutia buxifolia 7 29   0,0067 0,0281 0,0422 
10 298 Myrsine coriacea 17 87   0,0603 0,6147 0,9220 
11 300 Araucaria angustifolia 8 49   0,0191 0,1071 0,0401 
11 301 Zanthoxylum rhoifolium 7 26   0,0054 0,0226 0,0339 
11 302 Zanthoxylum rhoifolium 11 48   0,0183 0,1211 0,1816 
11 303 Calyptranthes concinna 4 15 14  0,0034 0,0080 0,0121 
11 304 Annona rugulosa 3,5 19   0,0029 0,0060 0,0091 
11 305 Annona rugulosa 4,5 23   0,0042 0,0114 0,0171 
11 306 Eugenia rostrifolia 6 32   0,0082 0,0294 0,0440 
11 307 Lithraea brasiliensis 13 160   0,2038 1,5898 2,3847 
11 308 Eugenia rostrifolia 4 24   0,0046 0,0110 0,0165 
11 309 Araucaria angustifolia 12 50   0,0199 0,1672 0,0627 
11 310 Calyptranthes concinna 10 72   0,0413 0,2476 0,3715 
11 311 Eugenia rostrifolia 5 42   0,0140 0,0421 0,0632 
11 312 Annona rugulosa 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
11 313 Myrciaria tenella 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
11 314 Casearia decandra 13 106   0,0895 0,6978 1,0467 
11 315 Annona rugulosa 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
11 316 Myrsine coriacea 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
11 317 Araucaria angustifolia 15 153   0,1864 1,9570 0,7339 
11 318 Annona rugulosa 3,5 15 15  0,0036 0,0075 0,0113 
11 319 Annona rugulosa 4,5 22 22  0,0077 0,0208 0,0312 
11 320 Ocotea diospyrifolia 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
11 321 Dasyphyllum spinescens 11 132   0,1387 0,9156 1,3734 
11 322 Xylosma ciliatifolia 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
11 323 Scutia buxifolia 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
11 324 Annona rugulosa 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
11 325 Myrceugenia glaucescens 7 39   0,0121 0,0509 0,0763 
11 326 Casearia decandra 17 83   0,0548 0,5595 0,8392 
11 327 Annona rugulosa 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
11 328 Myrceugenia glaucescens 11 59   0,0277 0,1829 0,2744 
11 329 Annona rugulosa 5 26   0,0054 0,0161 0,0242 
11 330 Miconia cinerascens 4,5 23   0,0042 0,0114 0,0171 
11 331 Annona rugulosa 4 26   0,0054 0,0129 0,0194 
11 332 Myrsine guianensis 6 26   0,0054 0,0194 0,0291 
11 333 Araucaria angustifolia 13 116   0,1071 0,9749 0,3656 
11 334 Stilingia oppositifolia 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
11 335 Scutia buxifolia 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
11 336 Zanthoxylum rhoifolium 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
12 337 Zanthoxylum rhoifolium 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
12 338 Sebastiania commersoniana 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
12 339 Calyptranthes concinna 4 41   0,0134 0,0321 0,0482 
12 340 Calyptranthes concinna 5,5 46   0,0168 0,0556 0,0834 
12 341 Calyptranthes concinna 7 63   0,0316 0,1327 0,1991 
12 342 Cinnamomon amoenon 15 160   0,2038 1,8344 2,7516 
12 343 Casearia decandra 10 73   0,0424 0,2546 0,3819 
12 344 Calyptranthes concinna 6 35   0,0098 0,0351 0,0527 
12 345 Sebastiania commersoniana 9 48   0,0183 0,0991 0,1486 
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12 346 Sebastiania commersoniana 8,5 46   0,0168 0,0859 0,1289 
12 347 Sebastiania commersoniana 11 70 90  0,1035 0,6831 1,0247 
12 348 Erythroxylum deciduum 11 100   0,0796 0,5255 0,7882 
12 349 Sebastiania commersoniana 7 49   0,0191 0,0803 0,1204 
12 350 Sebastiania commersoniana 7 26   0,0054 0,0226 0,0339 
12 351 Calyptranthes concinna 6 28 39  0,0184 0,0661 0,0991 
12 352 Calyptranthes concinna 6 30   0,0072 0,0258 0,0387 
12 353 Sebastiania commersoniana 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
12 354 Calyptranthes concinna 4 25   0,0050 0,0119 0,0179 
12 355 Miconia cinerascens 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
12 356 Miconia cinerascens 5 30   0,0072 0,0215 0,0322 
12 357 Calyptranthes concinna 4 29   0,0067 0,0161 0,0241 
12 358 Sebastiania commersoniana 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
12 359 Sebastiania commersoniana 5 28   0,0062 0,0187 0,0281 
12 360 Araucaria angustifolia 13 103   0,0845 0,7686 0,2882 
12 361 Araucaria angustifolia 10 83   0,0548 0,3839 0,1440 
12 362 Calyptranthes concinna 11 38   0,0115 0,0759 0,1138 
12 363 Ocotea pulchella 12 106   0,0895 0,6441 0,9662 
12 364 Prunus myrtifolia 8 57   0,0259 0,1242 0,1862 
12 365 Calyptranthes concinna 6 51   0,0207 0,0746 0,1118 
12 366 Calyptranthes concinna 4 26   0,0054 0,0129 0,0194 
13 367 Calyptranthes concinna 4 34   0,0092 0,0221 0,0331 
13 368 Casearia decandra 3,5 19   0,0029 0,0060 0,0091 
13 369 Casearia decandra 4 15 10  0,0026 0,0062 0,0093 
13 370 Senegalia bonariensis 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
13 371 Sebastiania commersoniana 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
13 372 Ilex microdonta 18 126   0,1264 1,3651 2,0477 
13 373 Casearia decandra 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
13 374 morta 3 34   0,0092 0,0166 0,0249 
13 375 morta 2 36   0,0103 0,0124 0,0186 
13 376 Casearia decandra 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
13 377 Cinnamomon amoenon 18 118   0,1109 1,1973 1,7959 
13 378 Myrciaria tenella 8 60   0,0287 0,1376 0,2064 
13 379 Cupania vernalis 17 162   0,2089 2,1313 3,1969 
13 380 Matayba elaegnoides 14 116   0,1071 0,8999 1,3499 
13 381 morta 3 51   0,0207 0,0373 0,0559 
13 382 Nectandra lanceolata 15 127   0,1284 1,1557 1,7336 
14 383 Ilex paraguariensis 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
14 384 Casearia decandra 9 57   0,0259 0,1397 0,2095 
14 385 Sloanea monosperma 18 110   0,0963 1,0404 1,5607 
14 386 Pisonia aculeata 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
14 387 Ilex paraguariensis 2 15   0,0018 0,0021 0,0032 
14 388 Ilex paraguariensis 5 22   0,0039 0,0116 0,0173 
14 389 Sloanea monosperma 12 95   0,0719 0,5174 0,7760 
14 390 Sloanea monosperma 20 300   0,7166 8,5987 12,8981 
14 391 Ilex paraguariensis 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
14 392 Calyptranthes concinna 4 22   0,0039 0,0092 0,0139 
14 393 Calyptranthes concinna 5,5 39   0,0121 0,0400 0,0599 
14 394 Myrciaria tenella 10 39   0,0121 0,0727 0,1090 
14 395 Sloanea monosperma 18 295   0,6929 7,4830 11,2246 
14 396 Stilingia oppositifolia 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
14 397 Stilingia oppositifolia 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
14 398 Stilingia oppositifolia 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
14 399 Eugenia pyriformis 13 101   0,0812 0,6335 0,9503 
14 400 Eugenia pyriformis 11 84   0,0562 0,3708 0,5562 
15 401 Stilingia oppositifolia 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
15 402 Casearia decandra 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
15 403 Casearia decandra 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
15 404 Allophylus edulis 20 182   0,2637 3,1647 4,7471 
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15 405 Stilingia oppositifolia 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
15 406 Casearia decandra 2 15   0,0018 0,0021 0,0032 
15 407 Myrciaria tenella 9 84   0,0562 0,3034 0,4550 
15 408 morta 2,5 82   0,0535 0,0803 0,1205 
15 409 Araucaria angustifolia 14 92   0,0674 0,6604 0,2477 
15 410 Scutia buxifolia 10 77   0,0472 0,2832 0,4248 
15 411 morta 4 16   0,0020 0,0049 0,0073 
15 412 Ilex brevicuspis 16 124   0,1224 1,1752 1,7629 
15 413 Sebastiania commersoniana 11 76   0,0460 0,3035 0,4553 
15 414 Casearia decandra 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
15 415 Myrciaria tenella 6 62   0,0306 0,1102 0,1653 
15 416 Cinnamomon amoenon 5 45   0,0161 0,0484 0,0726 
15 417 Prunus myrtifolia 7 57 35  0,0356 0,1496 0,2244 
15 418 Sebastiania commersoniana 12 103   0,0845 0,6082 0,9122 
15 419 Araucaria angustifolia 6 16   0,0020 0,0086 0,0032 
15 420 Scutia buxifolia 8 96   0,0734 0,3522 0,5283 
15 421 Myrciaria tenella 8 55   0,0241 0,1156 0,1734 
15 422 Ilex brevicuspis 13 130   0,1346 1,0495 1,5743 
16 423 Lamanonia ternata 13 98   0,0765 0,5964 0,8946 
16 424 Annona rugulosa 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
16 425 Myrceugenia glaucescens 8 85   0,0575 0,2761 0,4142 
16 426 Casearia decandra 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
16 427 Blepharocalyx salicifolius 17 144   0,1651 1,6840 2,5260 
16 428 Casearia decandra 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
16 429 Allophylus edulis 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
16 430 Allophylus edulis 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
16 431 Annona rugulosa 3,5 17   0,0023 0,0048 0,0072 
16 432 Zanthoxylum rhoifolium 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
16 433 Myrceugenia glaucescens 9 54   0,0232 0,1254 0,1881 
16 434 Myrcianthes gigantea 13 72   0,0413 0,3219 0,4829 
16 435 Scutia buxifolia 8 81   0,0522 0,2507 0,3761 
16 436 Matayba elaegnoides 13 111   0,0981 0,7652 1,1477 
16 437 Calyptranthes concinna 6 33   0,0087 0,0312 0,0468 
16 438 Blepharocalyx salicifolius 17 93   0,0689 0,7024 1,0536 
16 439 Calyptranthes concinna 4,5 25   0,0050 0,0134 0,0202 
16 440 Eugenia ramboi 13 82   0,0535 0,4176 0,6264 
16 441 Sloanea monosperma 20 220   0,3854 4,6242 6,9363 
17 442 Casearia decandra 3,5 17   0,0023 0,0048 0,0072 
17 444 Sloanea monosperma 20 74   0,0436 0,5232 0,7848 
17 445 Nectandra lanceolata 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
17 446 Casearia decandra 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
17 447 Nectandra lanceolata 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
17 448 Casearia decandra 3,5 16   0,0020 0,0043 0,0064 
17 449 Sloanea monosperma 22 165   0,2168 2,8612 4,2918 
17 450 Nectandra lanceolata 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
17 451 Handroanthus albus 20 210   0,3511 4,2134 6,3201 
17 452 Sebastiania commersoniana 11 50   0,0199 0,1314 0,1971 
17 453 Blepharocalyx salicifolius 12 56   0,0250 0,1798 0,2697 
17 454 Nectandra lanceolata 15 76   0,0460 0,4139 0,6208 
17 455 Nectandra lanceolata 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
17 456 Calyptranthes concinna 7 28   0,0062 0,0262 0,0393 
17 457 Sloanea monosperma 17 150   0,1791 1,8272 2,7408 
17 458 Calyptranthes concinna 6 30   0,0072 0,0258 0,0387 
17 459 Sebastiania brasiliensis 6 36   0,0103 0,0371 0,0557 
17 460 Casearia decandra 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
18 463 Myrsine coriacea 3 22 10 17 0,0070 0,0125 0,0188 
18 464 Myrsine coriacea 3 23   0,0042 0,0076 0,0114 
18 465 Lithraea brasiliensis 2 15   0,0018 0,0021 0,0032 
18 466 Myrsine coriacea 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
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18 467 Campomanesia xanthocarpa 4 20   0,0032 0,0076 0,0115 
18 470 Calyptranthes concinna 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
18 471 Myrciaria tenella 6 30   0,0072 0,0258 0,0387 
18 472 Myrciaria tenella 5 26   0,0054 0,0161 0,0242 
18 473 Myrsine coriacea 3,5 25   0,0050 0,0104 0,0157 
18 474 Lithraea brasiliensis 3 40   0,0127 0,0229 0,0344 
18 475 Myrsine coriacea 6,5 45   0,0161 0,0629 0,0943 
18 476 morta 4 36   0,0103 0,0248 0,0371 
18 477 Citronella paniculata 5 28   0,0062 0,0187 0,0281 
18 478 Myrceugenia glaucescens 4,5 30   0,0072 0,0193 0,0290 
18 479 Myrceugenia glaucescens 5 35   0,0098 0,0293 0,0439 
18 481 Escallonia bifida 4 50 38  0,0314 0,0754 0,1130 
18 482 Myrsine coriacea 5 38   0,0115 0,0345 0,0517 
18 484 Lithraea brasiliensis 4 15 20 10 0,0058 0,0139 0,0208 
18 486 Calyptranthes concinna 4,5 23   0,0042 0,0114 0,0171 
18 487 Calyptranthes concinna 5 25   0,0050 0,0149 0,0224 
18 488 morta 4 20 15  0,0050 0,0119 0,0179 
18 489 Sapium glandulosum 3 26   0,0054 0,0097 0,0145 
18 490 Zanthoxylum rhoifolium 7 42 40  0,0268 0,1125 0,1687 
18 491 Sebastiania commersoniana 6 30 28  0,0134 0,0483 0,0724 
19 494 Dasyphyllum spinescens 3,5 40   0,0127 0,0268 0,0401 
19 495 Myrsine coriacea 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
19 496 Myrsine coriacea 6 60   0,0287 0,1032 0,1548 
19 497 Myrsine coriacea 4 33   0,0087 0,0208 0,0312 
19 499 Sapium glandulosum 7 45   0,0161 0,0677 0,1016 
19 500 Lithraea brasiliensis 7 32 40 63 0,0525 0,2205 0,3307 
19 502 Zanthoxylum rhoifolium 4 21   0,0035 0,0084 0,0126 
19 503 Zanthoxylum rhoifolium 3,5 18 8  0,0031 0,0065 0,0097 
19 504 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
19 509 Sapium glandulosum 5 25   0,0050 0,0149 0,0224 
19 510 Zanthoxylum rhoifolium 4,5 30   0,0072 0,0193 0,0290 
19 511 Sapium glandulosum 4 42   0,0140 0,0337 0,0506 
19 512 Sapium glandulosum 5,5 70   0,0390 0,1287 0,1931 
19 513 Sapium glandulosum 5,5 25   0,0050 0,0164 0,0246 
19 514 Zanthoxylum rhoifolium 5,5 20   0,0032 0,0105 0,0158 
19 515 Lantana camara 4 25   0,0050 0,0119 0,0179 
19 517 Myrceugenia glaucescens 2 22   0,0039 0,0046 0,0069 
19 518 Ilex dumosa 4 25   0,0050 0,0119 0,0179 
19 520 Solanum mauritianum 4 25   0,0050 0,0119 0,0179 
20 525 Grazielia serrata 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
20 528 Lantana camara 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
20 529 Lantana camara 3 16   0,0020 0,0037 0,0055 
20 533 Baccharis dracunculifolia 4 25   0,0050 0,0119 0,0179 
20 536 Grazielia serrata 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
20 537 morta 3,5 16   0,0020 0,0043 0,0064 
20 541 Grazielia serrata 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
20 542 Sapium glandulosum 4,5 48   0,0183 0,0495 0,0743 
20 543 Grazielia serrata 3,5 15 16  0,0038 0,0080 0,0121 
20 544 Baccharis dracunculifolia 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
20 546 Grazielia serrata 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
20 548 Grazielia serrata 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
21 553 Sapium glandulosum 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
21 555 Lithraea brasiliensis 7 62   0,0306 0,1285 0,1928 
21 556 morta 2 16   0,0020 0,0024 0,0037 
21 557 morta 3 17   0,0023 0,0041 0,0062 
21 558 Myrsine coriacea 13 100   0,0796 0,6210 0,9315 
21 559 Prunus myrtifolia 9 53   0,0224 0,1208 0,1812 
21 563 Myrciaria tenella 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
21 564 Symplocos uniflora 5 28   0,0062 0,0187 0,0281 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

508 

UA N° Espécie H cap 1 cap 2 cap 3 Abi Vm³ Vm st 
21 565 Sapium glandulosum 4 27   0,0058 0,0139 0,0209 
21 566 Lithraea brasiliensis 7 65   0,0336 0,1413 0,2119 
21 567 Myrcia palustris 3 25   0,0050 0,0090 0,0134 
21 570 Myrceugenia glaucescens 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
21 571 Calyptranthes concinna 6 25 27  0,0108 0,0388 0,0582 
21 572 Allophylus edulis 6,5 43   0,0147 0,0574 0,0861 
21 573 Calyptranthes concinna 5 28 25  0,0112 0,0337 0,0505 
21 574 Dasyphyllum spinescens 4 16 18  0,0046 0,0111 0,0166 
21 575 Dasyphyllum spinescens 5 30   0,0072 0,0215 0,0322 
21 576 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
21 577 Calyptranthes concinna 5 26 15  0,0072 0,0215 0,0323 
21 578 Symplocos uniflora 4,5 42   0,0140 0,0379 0,0569 
21 579 Symplocos uniflora 4,5 48   0,0183 0,0495 0,0743 
21 582 Symplocos uniflora 7 30 28 21 0,0169 0,0711 0,1066 
21 583 Myrsine coriacea 5 20   0,0032 0,0096 0,0143 
21 584 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
21 585 Symplocos uniflora 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
22 587 Dasyphyllum spinescens 4,5 26   0,0054 0,0145 0,0218 
22 588 Dasyphyllum spinescens 4,5 30   0,0072 0,0193 0,0290 
22 589 Dasyphyllum spinescens 6 45   0,0161 0,0580 0,0871 
22 590 Prunus myrtifolia 5 26   0,0054 0,0161 0,0242 
22 591 Solanum pseudoquina 4 16   0,0020 0,0049 0,0073 
22 592 Myrsine coriacea 4,5 18   0,0026 0,0070 0,0104 
22 593 Zanthoxylum rhoifolium 7 35 32  0,0179 0,0752 0,1128 
22 594 Prunus myrtifolia 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
22 595 Lithraea brasiliensis 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
22 596 Myrsine coriacea 4 25   0,0050 0,0119 0,0179 
22 597 Lithraea brasiliensis 8 52   0,0215 0,1033 0,1550 
22 599 Allophylus edulis 14 50 28  0,0261 0,2196 0,3294 
22 606 Myrsine coriacea 6 48   0,0183 0,0660 0,0991 
22 607 Dasyphyllum spinescens 6 28   0,0062 0,0225 0,0337 
22 608 Myrsine coriacea 6,5 27   0,0058 0,0226 0,0340 
22 610 Myrsine coriacea 7 46   0,0168 0,0708 0,1061 
22 611 Myrsine coriacea 8 50   0,0199 0,0955 0,1433 
22 614 Lithraea brasiliensis 6 45   0,0161 0,0580 0,0871 
22 615 Allophylus edulis 11 150   0,1791 1,1823 1,7735 
23 619 Myrsine coriacea 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
23 621 Myrsine coriacea 3,5 23   0,0042 0,0088 0,0133 
23 622 Myrsine coriacea 3,5 20   0,0032 0,0067 0,0100 
23 623 Myrsine coriacea 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
23 624 Myrsine coriacea 3 20   0,0032 0,0057 0,0086 
23 627 Myrsine coriacea 3,5 21   0,0035 0,0074 0,0111 
23 628 Myrsine coriacea 3 19   0,0029 0,0052 0,0078 
23 631 Myrsine coriacea 3 16   0,0020 0,0037 0,0055 
23 633 Myrsine coriacea 3 56   0,0250 0,0449 0,0674 
23 634 Baccharis dracunculifolia 3,5 18   0,0026 0,0054 0,0081 
23 635 Baccharis dracunculifolia 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
23 636 Baccharis dracunculifolia 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
23 638 Baccharis dracunculifolia 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
23 640 Baccharis dracunculifolia 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
23 641 Myrceugenia glaucescens 6 60 56  0,0536 0,1931 0,2896 
23 642 Myrceugenia glaucescens 5 30 15 24 0,0135 0,0406 0,0609 
23 643 Myrceugenia glaucescens 4 15 18  0,0044 0,0105 0,0157 
23 644 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
23 645 Myrceugenia euosma 5 15 12  0,0029 0,0088 0,0132 
23 648 Zanthoxylum rhoifolium 5 45   0,0161 0,0484 0,0726 
23 649 Zanthoxylum rhoifolium 6,5 38   0,0115 0,0448 0,0673 
23 650 Zanthoxylum rhoifolium 5,5 56   0,0250 0,0824 0,1236 
23 652 Myrsine coriacea 4 38   0,0115 0,0276 0,0414 
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23 653 Zanthoxylum rhoifolium 3,5 32 15 12 0,0111 0,0233 0,0349 
23 654 Myrsine coriacea 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
23 656 Zanthoxylum rhoifolium 6 40 32  0,0209 0,0752 0,1128 
23 657 Myrsine coriacea 5,5 30   0,0072 0,0236 0,0355 
23 658 Rhamnus sphaerosperma 3,5 15 10  0,0026 0,0054 0,0082 
23 659 Myrsine coriacea 6 56   0,0250 0,0899 0,1348 
24 662 Baccharis dracunculifolia 3 17   0,0023 0,0041 0,0062 
24 668 Rhamnus sphaerosperma 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
24 669 Myrsine coriacea 5 17   0,0023 0,0069 0,0104 
24 670 Myrsine coriacea 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
24 671 Myrsine coriacea 5 24 26  0,0100 0,0299 0,0449 
24 672 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
24 674 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
24 675 Myrsine coriacea 6 20   0,0032 0,0115 0,0172 
24 676 Myrsine coriacea 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
24 677 Myrsine coriacea 4 20   0,0032 0,0076 0,0115 
24 678 Myrsine coriacea 4 35   0,0098 0,0234 0,0351 
24 679 Rhamnus sphaerosperma 3,5 23   0,0042 0,0088 0,0133 
24 680 Myrsine coriacea 4,5 17   0,0023 0,0062 0,0093 
24 681 Myrsine coriacea 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
24 682 Rhamnus sphaerosperma 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
24 684 Rhamnus sphaerosperma 4 15 14 11 0,0043 0,0104 0,0155 
24 694 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
24 695 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
24 696 Myrsine coriacea 6 27   0,0058 0,0209 0,0313 
24 697 Myrsine coriacea 5,5 16   0,0020 0,0067 0,0101 
24 699 Myrsine coriacea 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
24 700 Myrsine coriacea 4 20   0,0032 0,0076 0,0115 
24 702 Schinus polygamus 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
25 704 Ocotea puberula 6,5 35 49  0,0289 0,1126 0,1689 
25 705 Citronella congonha 4 58 49  0,0459 0,1102 0,1652 
25 706 Rhamnus sphaerosperma 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
25 707 Ocotea pulchella 4,5 17   0,0023 0,0062 0,0093 
25 708 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
25 709 Myrsine coriacea 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
25 710 Myrsine coriacea 5,5 31   0,0077 0,0252 0,0379 
25 711 Myrsine coriacea 4 16   0,0020 0,0049 0,0073 
25 712 Myrsine coriacea 4 28   0,0062 0,0150 0,0225 
25 713 Myrsine coriacea 6 48   0,0183 0,0660 0,0991 
25 714 Myrsine coriacea 7 40   0,0127 0,0535 0,0803 
25 715 Myrsine coriacea 4,5 18   0,0026 0,0070 0,0104 
25 716 Myrsine coriacea 6,5 25   0,0050 0,0194 0,0291 
25 717 Ocotea puberula 22 45   0,0161 0,2128 0,3192 
25 718 morta 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
25 719 Myrsine coriacea 5,5 37   0,0109 0,0360 0,0540 
25 720 Myrsine coriacea 5,5 28   0,0062 0,0206 0,0309 
25 721 Myrsine coriacea 5 18   0,0026 0,0077 0,0116 
25 722 Myrsine coriacea 4,5 18   0,0026 0,0070 0,0104 
25 723 Myrsine coriacea 4,5 18   0,0026 0,0070 0,0104 
25 724 Rhamnus sphaerosperma 4 16 14  0,0036 0,0086 0,0130 
25 725 Rhamnus sphaerosperma 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
25 726 Rhamnus sphaerosperma 4,5 17   0,0023 0,0062 0,0093 
25 727 Rhamnus sphaerosperma 4,5 18 15  0,0044 0,0118 0,0177 
25 728 Myrsine coriacea 5,5 27   0,0058 0,0192 0,0287 
25 729 Myrsine coriacea 6 36   0,0103 0,0371 0,0557 
25 730 Myrsine coriacea 6 30   0,0072 0,0258 0,0387 
25 731 Myrsine coriacea 6 17   0,0023 0,0083 0,0124 
25 732 Myrsine coriacea 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
25 733 Myrsine coriacea 5 17   0,0023 0,0069 0,0104 
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25 734 Rhamnus sphaerosperma 4,5 31   0,0077 0,0207 0,0310 
25 736 Rhamnus sphaerosperma 5 18   0,0026 0,0077 0,0116 
25 737 Rhamnus sphaerosperma 5 20   0,0032 0,0096 0,0143 
26 738 Myrsine coriacea 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
26 743 Rhamnus sphaerosperma 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
26 744 Myrsine coriacea 6,5 40   0,0127 0,0497 0,0745 
26 745 Solanum mauritianum 4 15 15  0,0036 0,0086 0,0129 
26 746 Symplocos uniflora 4 24   0,0046 0,0110 0,0165 
26 748 Myrsine coriacea 3 20   0,0032 0,0057 0,0086 
26 749 Myrsine coriacea 5 23   0,0042 0,0126 0,0190 
26 750 Rhamnus sphaerosperma 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
26 751 Myrsine coriacea 7 45   0,0161 0,0677 0,1016 
26 752 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
26 753 Myrsine coriacea 6 35   0,0098 0,0351 0,0527 
26 754 Rhamnus sphaerosperma 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
26 755 Myrsine coriacea 6 40   0,0127 0,0459 0,0688 
26 759 morta 3,5 18   0,0026 0,0054 0,0081 
26 760 Solanum pseudoquina 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
26 761 Myrsine coriacea 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
26 762 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
26 763 Rhamnus sphaerosperma 4 20   0,0032 0,0076 0,0115 
26 764 Myrsine coriacea 5,5 23   0,0042 0,0139 0,0208 
26 765 Zanthoxylum rhoifolium 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
26 766 Myrsine coriacea 6 45 42  0,0302 0,1086 0,1629 
26 767 Myrsine coriacea 5 19   0,0029 0,0086 0,0129 
26 768 Myrsine coriacea 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
26 769 Rhamnus sphaerosperma 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
26 771 Myrsine coriacea 5 19   0,0029 0,0086 0,0129 
26 772 Rhamnus sphaerosperma 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
26 773 Myrceugenia euosma 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
26 774 Myrsine coriacea 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
26 775 Myrsine coriacea 5 19   0,0029 0,0086 0,0129 
27 776 Myrcia palustris 5 19   0,0029 0,0086 0,0129 
27 778 Myrciaria tenella 8,5 66   0,0347 0,1769 0,2653 
27 779 Sebastiania commersoniana 9 62   0,0306 0,1653 0,2479 
27 780 Lithraea brasiliensis 10 106   0,0895 0,5368 0,8051 
27 782 Myrciaria tenella 5 17   0,0023 0,0069 0,0104 
27 783 Myrciaria tenella 8 22   0,0039 0,0185 0,0277 
27 784 Scutia buxifolia 7 25 17  0,0073 0,0306 0,0458 
27 785 Myrcia palustris 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
27 787 Myrciaria tenella 6 30   0,0072 0,0258 0,0387 
27 788 Myrciaria tenella 5,5 18 9  0,0032 0,0106 0,0160 
27 789 Eugenia involucrata 7,5 34   0,0092 0,0414 0,0621 
27 790 Myrciaria tenella 4 16 12  0,0032 0,0076 0,0115 
27 791 Calyptranthes concinna 5 17   0,0023 0,0069 0,0104 
27 792 morta 5 19   0,0029 0,0086 0,0129 
27 794 Myrcianthes gigantea 12 80   0,0510 0,3669 0,5503 
27 795 Araucaria angustifolia 12 62   0,0306 0,2571 0,0964 
27 796 Myrciaria tenella 10 31   0,0077 0,0459 0,0689 
27 797 Myrcianthes gigantea 9 66   0,0347 0,1873 0,2809 
27 800 Myrcianthes gigantea 9 31   0,0077 0,0413 0,0620 
27 801 Scutia buxifolia 12 55 70  0,0631 0,4543 0,6814 
27 802 Myrceugenia glaucescens 10 62   0,0306 0,1836 0,2754 
27 803 Myrciaria tenella 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
27 805 Myrceugenia glaucescens 13 72   0,0413 0,3219 0,4829 
28 810 morta 7 105   0,0878 0,3687 0,5530 
28 811 Myrciaria tenella 11 104   0,0861 0,5684 0,8525 
28 812 Araucaria angustifolia 2 15   0,0018 0,0025 0,0009 
28 817 Myrceugenia glaucescens 10 94 134  0,2133 1,2799 1,9198 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

511 

UA N° Espécie H cap 1 cap 2 cap 3 Abi Vm³ Vm st 
28 818 Araucaria angustifolia 13 95   0,0719 0,6539 0,2452 
28 819 morta 3 44 100  0,0950 0,1711 0,2566 
28 820 Myrceugenia glaucescens 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
28 821 Podocarpus lambertii 9 25   0,0050 0,0269 0,0403 
28 824 Myrciaria tenella 6 20   0,0032 0,0115 0,0172 
28 825 Myrciaria tenella 6 16   0,0020 0,0073 0,0110 
28 826 Myrciaria tenella 10 81   0,0522 0,3134 0,4701 
28 828 Eugenia involucrata 4 25   0,0050 0,0119 0,0179 
28 831 Myrceugenia glaucescens 8 38   0,0115 0,0552 0,0828 
28 832 Myrciaria tenella 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
28 833 Araucaria angustifolia 30 128   0,1304 2,7394 1,0273 
28 834 Myrceugenia glaucescens 10 120   0,1146 0,6879 1,0318 
29 837 Myrciaria tenella 10 58 28  0,0330 0,1982 0,2972 
29 839 Myrcianthes gigantea 9 49   0,0191 0,1032 0,1548 
29 841 Myrciaria tenella 8 53   0,0224 0,1074 0,1610 
29 842 Myrcia lajeana 5 20   0,0032 0,0096 0,0143 
29 844 Myrcia palustris 5 24   0,0046 0,0138 0,0206 
29 845 Myrcia lajeana 6 19   0,0029 0,0103 0,0155 
29 846 Myrcia lajeana 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
29 847 Myrciaria tenella 6 15   0,0018 0,0064 0,0097 
29 848 Myrcia lajeana 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
29 849 Myrcia lajeana 7 28   0,0062 0,0262 0,0393 
29 850 Myrcia lajeana 7 40   0,0127 0,0535 0,0803 
29 851 Sebastiania commersoniana 9 45   0,0161 0,0871 0,1306 
29 857 Myrciaria tenella 7 41 14  0,0149 0,0628 0,0941 
29 861 Myrcia palustris 3,5 20   0,0032 0,0067 0,0100 
29 862 Sapium glandulosum 7 23 17  0,0065 0,0274 0,0410 
29 863 Sebastiania commersoniana 7,5 52   0,0215 0,0969 0,1453 
29 864 Myrciaria tenella 6 17 20  0,0055 0,0197 0,0296 
29 865 Myrcianthes gigantea 10 40 28 50,0 0,0389 0,2333 0,3500 
29 866 Sebastiania commersoniana 8 80   0,0510 0,2446 0,3669 
29 867 Myrceugenia glaucescens 7 39   0,0121 0,0509 0,0763 
29 869 Myrciaria tenella 7,5 42   0,0140 0,0632 0,0948 
29 870 Myrcia lajeana 6 38 23  0,0157 0,0566 0,0848 
29 871 Sebastiania commersoniana 11 63   0,0316 0,2086 0,3128 
29 872 Myrcia lajeana 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
29 873 Araucaria angustifolia 10 44   0,0154 0,1079 0,0405 
29 874 Sebastiania commersoniana 9 67   0,0357 0,1930 0,2895 
29 875 Sebastiania commersoniana 10 46   0,0168 0,1011 0,1516 
29 876 Araucaria angustifolia 17 149   0,1768 2,1034 0,7888 
30 879 Araucaria angustifolia 9 34   0,0092 0,0580 0,0217 
30 880 Sebastiania commersoniana 10 42   0,0140 0,0843 0,1264 
30 881 Myrcia palustris 3,5 18   0,0026 0,0054 0,0081 
30 882 Araucaria angustifolia 17 116   0,1071 1,2749 0,4781 
30 883 morta 9 37   0,0109 0,0589 0,0883 
30 886 Myrciaria tenella 7 16   0,0020 0,0086 0,0128 
30 887 morta 3,5 58   0,0268 0,0562 0,0844 
30 888 Sebastiania commersoniana 13 60   0,0287 0,2236 0,3354 
30 889 Myrcia palustris 6 29   0,0067 0,0241 0,0362 
30 890 Sapium glandulosum 5 25   0,0050 0,0149 0,0224 
30 892 Sebastiania brasiliensis 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
30 893 Myrcia palustris 8 59   0,0277 0,1330 0,1995 
30 894 Sebastiania commersoniana 9 52   0,0215 0,1163 0,1744 
30 897 Araucaria angustifolia 13 86   0,0589 0,5359 0,2009 
30 898 Sebastiania commersoniana 10 68   0,0368 0,2209 0,3313 
30 900 Sebastiania commersoniana 12 84   0,0562 0,4045 0,6067 
30 901 Myrcianthes gigantea 5 16   0,0020 0,0061 0,0092 
30 904 Sebastiania commersoniana 5 30   0,0072 0,0215 0,0322 
30 911 Myrciaria tenella 6 21   0,0035 0,0126 0,0190 
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30 915 Sebastiania commersoniana 12 59   0,0277 0,1995 0,2993 
30 916 Myrcia palustris 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
30 917 Myrciaria tenella 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
30 918 Myrciaria tenella 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
30 920 Myrcia lajeana 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
30 922 Ocotea pulchella 17 150   0,1791 1,8272 2,7408 
30 923 Araucaria angustifolia 11 58   0,0268 0,2062 0,0773 
30 924 Myrciaria tenella 5 23   0,0042 0,0126 0,0190 
30 925 Ilex theezans 13 200   0,3185 2,4841 3,7261 
31 930 Lithraea brasiliensis 9 63   0,0316 0,1706 0,2560 
31 931 Ocotea pulchella 7 33   0,0087 0,0364 0,0546 
31 932 Araucaria angustifolia 15 129   0,1325 1,3912 0,5217 
31 934 Myrcia lajeana 5 25 21  0,0085 0,0255 0,0382 
31 936 Myrciaria tenella 6 20   0,0032 0,0115 0,0172 
31 937 Araucaria angustifolia 15 103   0,0845 0,8869 0,3326 
31 938 Myrciaria tenella 5 21 26  0,0089 0,0267 0,0400 
31 943 Myrceugenia glaucescens 5 18   0,0026 0,0077 0,0116 
31 944 Araucaria angustifolia 17 110   0,0963 1,1464 0,4299 
31 945 Scutia buxifolia 7 39   0,0121 0,0509 0,0763 
31 946 Scutia buxifolia 7 44   0,0154 0,0647 0,0971 
31 947 Myrceugenia glaucescens 8 43   0,0147 0,0707 0,1060 
31 948 Myrceugenia glaucescens 7 42   0,0140 0,0590 0,0885 
31 949 Sebastiania brasiliensis 4 21 19  0,0064 0,0153 0,0230 
31 950 morta 6 26   0,0054 0,0194 0,0291 
31 951 Myrciaria tenella 9 103   0,0845 0,4561 0,6842 
31 954 Araucaria angustifolia 14 81   0,0522 0,5119 0,1920 
31 956 Myrcianthes gigantea 7 57   0,0259 0,1086 0,1630 
31 957 morta 2 40   0,0127 0,0153 0,0229 
31 958 Araucaria angustifolia 10 43   0,0147 0,1030 0,0386 
31 959 Araucaria angustifolia 10 49   0,0191 0,1338 0,0502 
31 960 Myrciaria tenella 6 23   0,0042 0,0152 0,0227 
32 962 Myrciaria tenella 7 66   0,0347 0,1457 0,2185 
32 963 Sebastiania commersoniana 9 73   0,0424 0,2291 0,3437 
32 964 Myrciaria tenella 5 19   0,0029 0,0086 0,0129 
32 967 Myrciaria tenella 11 63   0,0316 0,2086 0,3128 
32 969 Myrcia palustris 4,5 19   0,0029 0,0078 0,0116 
32 970 Lithraea brasiliensis 10 76   0,0460 0,2759 0,4139 
32 971 Myrcia lajeana 5,5 17   0,0023 0,0076 0,0114 
32 972 Myrcia palustris 8 27   0,0058 0,0279 0,0418 
32 973 Myrcia lajeana 8 26   0,0054 0,0258 0,0388 
32 975 Myrciaria tenella 7 40 18  0,0153 0,0643 0,0965 
32 977 Araucaria angustifolia 8 24   0,0046 0,0257 0,0096 
32 978 morta 8 71   0,0401 0,1926 0,2890 
32 981 Prunus myrtifolia 10 53   0,0224 0,1342 0,2013 
32 982 Annona rugulosa 6 26   0,0054 0,0194 0,0291 
32 987 Blepharocalyx salicifolius 12 51   0,0207 0,1491 0,2237 
32 989 Araucaria angustifolia 15 82   0,0535 0,5621 0,2108 
32 992 Myrciaria tenella 9 49   0,0191 0,1032 0,1548 
32 993 Myrcia lajeana 7 28 20  0,0094 0,0396 0,0594 
32 994 Araucaria angustifolia 18 123   0,1205 1,5177 0,5691 
32 995 Myrceugenia glaucescens 10 72   0,0413 0,2476 0,3715 
32 996 Lithraea brasiliensis 9 49   0,0191 0,1032 0,1548 
32 997 morta 3,5 19   0,0029 0,0060 0,0091 
32 998 morta 5 35   0,0098 0,0293 0,0439 
32 999 Myrciaria tenella 12 119   0,1127 0,8118 1,2177 
32 1000 Handroanthus albus 16 119   0,1127 1,0824 1,6236 
33 1002 Myrciaria tenella 11 56 61  0,0546 0,3603 0,5405 
33 1003 Myrciaria tenella 6 23   0,0042 0,0152 0,0227 
33 1005 Sebastiania commersoniana 10 66   0,0347 0,2081 0,3121 
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33 1006 Myrciaria tenella 5 18   0,0026 0,0077 0,0116 
33 1007 Myrciaria tenella 6 19   0,0029 0,0103 0,0155 
33 1008 Calyptranthes concinna 7 35   0,0098 0,0410 0,0614 
33 1009 Araucaria angustifolia 17 96   0,0734 0,8732 0,3274 
33 1010 Campomanesia xanthocarpa 6,5 31   0,0077 0,0298 0,0448 
33 1011 Myrceugenia glaucescens 8 74   0,0436 0,2093 0,3139 
33 1012 Myrciaria tenella 4,5 16   0,0020 0,0055 0,0083 
33 1013 Araucaria angustifolia 17 115   0,1053 1,2530 0,4699 
33 1014 Myrciaria tenella 4,5 25   0,0050 0,0134 0,0202 
33 1017 Myrciaria tenella 6 37   0,0109 0,0392 0,0589 
33 1018 Myrciaria tenella 6 30   0,0072 0,0258 0,0387 
33 1019 Araucaria angustifolia 11 62   0,0306 0,2357 0,0884 
33 1021 Eugenia pyriformis 12 76   0,0460 0,3311 0,4967 
33 1022 Myrcia lajeana 7 30   0,0072 0,0301 0,0451 
33 1023 morta 5 120   0,1146 0,3439 0,5159 
33 1024 Myrciaria tenella 7 29   0,0067 0,0281 0,0422 
33 1025 Araucaria angustifolia 11 38   0,0115 0,0885 0,0332 
33 1026 Araucaria angustifolia 15 131   0,1366 1,4346 0,5380 
33 1027 Cinnamomon amoenon 10 52   0,0215 0,1292 0,1938 
33 1031 Sebastiania commersoniana 13 92   0,0674 0,5256 0,7884 
33 1032 Eugenia pyriformis 7 34   0,0092 0,0387 0,0580 
33 1035 Myrceugenia glaucescens 7 30   0,0072 0,0301 0,0451 
33 1036 Myrceugenia glaucescens 8 47   0,0176 0,0844 0,1266 
33 1037 Cinnamomon amoenon 12 47   0,0176 0,1266 0,1899 
33 1038 Sebastiania commersoniana 11 63   0,0316 0,2086 0,3128 
33 1039 Myrciaria tenella 5 20   0,0032 0,0096 0,0143 
33 1040 Myrciaria tenella 4,5 21   0,0035 0,0095 0,0142 
33 1041 Myrceugenia glaucescens 7 28   0,0062 0,0262 0,0393 
33 1042 Araucaria angustifolia 4 15   0,0018 0,0050 0,0019 
34 1043 Myrceugenia glaucescens 8 25 36  0,0153 0,0734 0,1101 
34 1044 Myrceugenia glaucescens 11 96   0,0734 0,4843 0,7264 
34 1046 Myrceugenia glaucescens 8 52   0,0215 0,1033 0,1550 
34 1047 Araucaria angustifolia 13 71   0,0401 0,3652 0,1370 
34 1049 Araucaria angustifolia 12 81   0,0522 0,4388 0,1645 
34 1050 Myrciaria tenella 5 16   0,0020 0,0061 0,0092 
34 1051 Araucaria angustifolia 7 36   0,0103 0,0506 0,0190 
34 1052 Sebastiania commersoniana 12 64   0,0326 0,2348 0,3522 
34 1053 Myrciaria tenella 9 47   0,0176 0,0950 0,1425 
34 1055 Annona rugulosa 3,5 19   0,0029 0,0060 0,0091 
34 1057 Annona rugulosa 5 22   0,0039 0,0116 0,0173 
34 1058 Myrceugenia glaucescens 8 73   0,0424 0,2037 0,3055 
34 1059 Araucaria angustifolia 18 160   0,2038 2,5682 0,9631 
34 1060 Araucaria angustifolia 9 53   0,0224 0,1409 0,0528 
34 1061 Araucaria angustifolia 3 15   0,0018 0,0038 0,0014 
34 1065 Araucaria angustifolia 10 46   0,0168 0,1179 0,0442 
34 1066 Myrciaria tenella 4 18   0,0026 0,0062 0,0093 
34 1067 Myrciaria tenella 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
34 1068 Myrceugenia glaucescens 4,5 22   0,0039 0,0104 0,0156 
34 1069 Myrceugenia glaucescens 6 23 35  0,0140 0,0503 0,0754 
34 1070 Araucaria angustifolia 15 103   0,0845 0,8869 0,3326 
34 1071 Myrcia lajeana 7 63   0,0316 0,1327 0,1991 
35 1072 Araucaria angustifolia 7 28   0,0062 0,0306 0,0115 
35 1073 Campomanesia xanthocarpa 10 50 42 45,0 0,0622 0,3731 0,5596 
35 1075 Araucaria angustifolia 15 80   0,0510 0,5350 0,2006 
35 1076 Scutia buxifolia 9 15 15 14,0 0,0083 0,0450 0,0675 
35 1077 Sebastiania commersoniana 9 41   0,0134 0,0723 0,1084 
35 1080 Myrceugenia glaucescens 7 22   0,0039 0,0162 0,0243 
35 1081 Myrceugenia glaucescens 8 54   0,0232 0,1114 0,1672 
35 1082 Eugenia pyriformis 9 48   0,0183 0,0991 0,1486 
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35 1083 Araucaria angustifolia 18 145   0,1674 2,1092 0,7909 
35 1085 Araucaria angustifolia 14 59   0,0277 0,2716 0,1019 
35 1086 Myrciaria tenella 3,5 19   0,0029 0,0060 0,0091 
35 1087 Eugenia pyriformis 8 48   0,0183 0,0881 0,1321 
35 1088 Araucaria angustifolia 16 35   0,0098 0,1092 0,0410 
35 1090 Araucaria angustifolia 13 63   0,0316 0,2876 0,1078 
35 1091 Lithraea brasiliensis 12 35   0,0098 0,0702 0,1053 
35 1092 Myrciaria tenella 4,5 16   0,0020 0,0055 0,0083 
35 1093 Araucaria angustifolia 16 106   0,0895 1,0019 0,3757 
36 1094 Myrcianthes gigantea 5 35   0,0098 0,0293 0,0439 
36 1096 Araucaria angustifolia 12 48   0,0183 0,1541 0,0578 
36 1100 Myrciaria tenella 11 39 42  0,0262 0,1726 0,2589 
36 1103 Miconia cinerascens 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
36 1107 Annona rugulosa 4 24   0,0046 0,0110 0,0165 
36 1108 Myrciaria tenella 7 29   0,0067 0,0281 0,0422 
36 1109 Annona rugulosa 8 26   0,0054 0,0258 0,0388 
36 1110 Araucaria angustifolia 12 72   0,0413 0,3467 0,1300 
36 1111 Myrciaria tenella 4,5 27   0,0058 0,0157 0,0235 
36 1113 Miconia cinerascens 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
36 1115 Araucaria angustifolia 18 61   0,0296 0,3733 0,1400 
36 1116 Annona rugulosa 4 33   0,0087 0,0208 0,0312 
36 1117 Araucaria angustifolia 16 94 15  0,0721 0,8080 0,3030 
36 1118 Araucaria angustifolia 13 78   0,0484 0,4408 0,1653 
36 1121 Myrceugenia glaucescens 5 30   0,0072 0,0215 0,0322 
36 1122 Myrciaria tenella 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
36 1123 Lithraea brasiliensis 11 28   0,0062 0,0412 0,0618 
36 1125 Myrcianthes gigantea 5 17   0,0023 0,0069 0,0104 
36 1126 Araucaria angustifolia 8 40   0,0127 0,0713 0,0268 
36 1127 Myrcianthes gigantea 5,5 25   0,0050 0,0164 0,0246 
36 1128 Annona rugulosa 3 26   0,0054 0,0097 0,0145 
36 1131 morta 7 25   0,0050 0,0209 0,0313 
36 1132 Myrcianthes gigantea 11 105   0,0878 0,5793 0,8690 
36 1133 Annona rugulosa 5,5 26   0,0054 0,0178 0,0266 
37 1134 Araucaria angustifolia 12 93   0,0689 0,5784 0,2169 
37 1135 Xylosma pseudoszalsmanii 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
37 1138 Araucaria angustifolia 11 92   0,0674 0,5189 0,1946 
37 1139 Myrciaria tenella 6 42   0,0140 0,0506 0,0758 
37 1140 morta 9 175   0,2438 1,3167 1,9750 
37 1141 Araucaria angustifolia 15 125   0,1244 1,3062 0,4898 
37 1144 Myrcia lajeana 2,5 18   0,0026 0,0039 0,0058 
37 1145 Annona rugulosa 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
37 1146 Myrceugenia glaucescens 5 25   0,0050 0,0149 0,0224 
37 1149 Annona rugulosa 4,5 20   0,0032 0,0086 0,0129 
37 1151 Araucaria angustifolia 10 54   0,0232 0,1625 0,0609 
37 1152 Araucaria angustifolia 10 50   0,0199 0,1393 0,0522 
37 1153 Myrcia sp. 5 28   0,0062 0,0187 0,0281 
37 1155 Myrciaria tenella 5 25   0,0050 0,0149 0,0224 
37 1156 Myrceugenia glaucescens 4 18   0,0026 0,0062 0,0093 
37 1160 Araucaria angustifolia 17 115   0,1053 1,2530 0,4699 
37 1162 Lithraea brasiliensis 13 153   0,1864 1,4537 2,1806 
37 1165 Scutia buxifolia 4 24   0,0046 0,0110 0,0165 
37 1166 Araucaria angustifolia 14 42   0,0140 0,1376 0,0516 
37 1167 Casearia decandra 4,5 19   0,0029 0,0078 0,0116 
37 1170 Myrciaria tenella 4 16   0,0020 0,0049 0,0073 
37 1172 Myrceugenia glaucescens 4,5 20   0,0032 0,0086 0,0129 
37 1173 Araucaria angustifolia 13 67   0,0357 0,3252 0,1220 
37 1174 Handroanthus albus 11 100   0,0796 0,5255 0,7882 
37 1175 Araucaria angustifolia 8 35   0,0098 0,0546 0,0205 
37 1176 Araucaria angustifolia 6 25   0,0050 0,0209 0,0078 
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37 1177 Myrciaria tenella 6,5 45   0,0161 0,0629 0,0943 
37 1178 Myrciaria tenella 6,5 20 15  0,0050 0,0194 0,0291 
37 1179 Myrciaria tenella 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
37 1180 Araucaria angustifolia 18 141   0,1583 1,9944 0,7479 
38 1181 Casearia decandra 6,5 39   0,0121 0,0472 0,0708 
38 1182 Handroanthus albus 20 200   0,3185 3,8217 5,7325 
38 1184 Myrceugenia glaucescens 4 18   0,0026 0,0062 0,0093 
38 1186 Sapium glandulosum 8 33   0,0087 0,0416 0,0624 
38 1189 Myrceugenia glaucescens 6 59   0,0277 0,0998 0,1497 
38 1190 Araucaria angustifolia 18 98   0,0765 0,9635 0,3613 
38 1191 Myrceugenia glaucescens 8 38   0,0115 0,0552 0,0828 
38 1192 Araucaria angustifolia 13 77   0,0472 0,4296 0,1611 
38 1193 Araucaria angustifolia 12 69   0,0379 0,3184 0,1194 
38 1197 Myrciaria tenella 5 26   0,0054 0,0161 0,0242 
38 1198 morta 8 47   0,0176 0,0844 0,1266 
38 1199 Myrceugenia glaucescens 5 17   0,0023 0,0069 0,0104 
38 1200 morta 7 27   0,0058 0,0244 0,0366 
38 1202 Myrceugenia glaucescens 4 24   0,0046 0,0110 0,0165 
38 1203 Araucaria angustifolia 8 36   0,0103 0,0578 0,0217 
38 1204 Myrcia palustris 5 20   0,0032 0,0096 0,0143 
38 1205 Myrcia palustris 4 29   0,0067 0,0161 0,0241 
38 1207 Araucaria angustifolia 15 102   0,0828 0,8698 0,3262 
38 1210 morta 4 25   0,0050 0,0119 0,0179 
38 1211 Araucaria angustifolia 4 20   0,0032 0,0089 0,0033 
38 1212 morta 2 55   0,0241 0,0289 0,0434 
38 1216 Cinnamomon amoenon 4,5 16   0,0020 0,0055 0,0083 
38 1220 Myrcianthes gigantea 6 18 15  0,0044 0,0157 0,0236 
38 1221 Lithraea brasiliensis 7 32   0,0082 0,0342 0,0514 
38 1222 Myrceugenia glaucescens 5 30   0,0072 0,0215 0,0322 
38 1223 Araucaria angustifolia 10 51   0,0207 0,1450 0,0544 
38 1224 Myrceugenia glaucescens 6 15   0,0018 0,0064 0,0097 
38 1227 Myrciaria tenella 6 26   0,0054 0,0194 0,0291 
38 1228 Araucaria angustifolia 17 114   0,1035 1,2313 0,4617 
39 1229 Cinnamomon amoenon 13 119   0,1127 0,8794 1,3191 
39 1230 Myrciaria tenella 7 40 22  0,0166 0,0697 0,1045 
39 1236 Lithraea brasiliensis 12 116   0,1071 0,7714 1,1570 
39 1237 Araucaria angustifolia 14 75   0,0448 0,4389 0,1646 
39 1239 Lithraea brasiliensis 12 135   0,1451 1,0447 1,5671 
39 1240 Myrciaria tenella 4 16 7  0,0024 0,0058 0,0087 
39 1241 Campomanesia xanthocarpa 13 58   0,0268 0,2089 0,3134 
39 1242 Myrceugenia glaucescens 7 38   0,0115 0,0483 0,0724 
39 1245 Myrceugenia glaucescens 7 32   0,0082 0,0342 0,0514 
39 1246 Araucaria angustifolia 17 134   0,1430 1,7012 0,6380 
39 1247 Xylosma pseudoszalsmanii 9 45   0,0161 0,0871 0,1306 
39 1249 Myrceugenia glaucescens 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
39 1251 morta 3,5 40   0,0127 0,0268 0,0401 
39 1254 Myrciaria tenella 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
39 1255 Myrceugenia glaucescens 8 32   0,0082 0,0391 0,0587 
40 1265 Sebastiania commersoniana 10 39   0,0121 0,0727 0,1090 
40 1266 Casearia decandra 8 25   0,0050 0,0239 0,0358 
40 1267 Sebastiania commersoniana 10 28   0,0062 0,0375 0,0562 
40 1268 Myrceugenia glaucescens 8 31   0,0077 0,0367 0,0551 
40 1269 Myrceugenia glaucescens 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
40 1270 Araucaria angustifolia 14 107   0,0912 0,8933 0,3350 
40 1271 Sebastiania commersoniana 11 43   0,0147 0,0972 0,1457 
40 1272 Myrceugenia glaucescens 8 29   0,0067 0,0321 0,0482 
40 1273 Sebastiania commersoniana 17 87   0,0603 0,6147 0,9220 
40 1274 Araucaria angustifolia 11 57   0,0259 0,1992 0,0747 
40 1275 Myrciaria tenella 6 18   0,0026 0,0093 0,0139 
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40 1276 Araucaria angustifolia 1,5 21   0,0035 0,0037 0,0014 
40 1277 Sebastiania commersoniana 9 37   0,0109 0,0589 0,0883 
40 1279 Lithraea brasiliensis 11 35   0,0098 0,0644 0,0966 
40 1280 Myrceugenia glaucescens 6 15 8  0,0023 0,0083 0,0124 
40 1281 Sebastiania commersoniana 8 46   0,0168 0,0809 0,1213 
40 1282 Sebastiania commersoniana 7 42   0,0140 0,0590 0,0885 
40 1283 Sebastiania commersoniana 7 22   0,0039 0,0162 0,0243 
40 1285 Sebastiania commersoniana 17 64   0,0326 0,3326 0,4990 
40 1286 Araucaria angustifolia 6 17   0,0023 0,0097 0,0036 
40 1287 Ilex theezans 10 76   0,0460 0,2759 0,4139 
40 1288 Araucaria angustifolia 13 56   0,0250 0,2272 0,0852 
40 1289 morta 2,5 30   0,0072 0,0107 0,0161 
40 1290 Sebastiania commersoniana 15 80   0,0510 0,4586 0,6879 
40 1291 Annona rugulosa 2,5 15   0,0018 0,0027 0,0040 
40 1292 Myrciaria tenella 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
40 1293 morta 1,5 100   0,0796 0,0717 0,1075 
40 1295 Sebastiania commersoniana 13 89   0,0631 0,4919 0,7379 
40 1296 Sebastiania commersoniana 6 58   0,0268 0,0964 0,1446 
40 1297 Sebastiania commersoniana 12 77   0,0472 0,3399 0,5098 
40 1298 Araucaria angustifolia 7 23   0,0042 0,0206 0,0077 
40 1299 Sebastiania commersoniana 12 108   0,0929 0,6686 1,0030 
40 1300 Araucaria angustifolia 7 37   0,0109 0,0534 0,0200 
40 1301 Annona rugulosa 3,5 17   0,0023 0,0048 0,0072 
40 1302 Eugenia pyriformis 13 62   0,0306 0,2387 0,3581 
40 1303 Araucaria angustifolia 17 140   0,1561 1,8570 0,6964 
40 1304 Strychnos brasiliensis 4 18 19  0,0055 0,0131 0,0196 
40 1305 Handroanthus albus 18 206   0,3379 3,6490 5,4734 
40 1306 Handroanthus albus 20 145   0,1674 2,0088 3,0131 
41 1307 Calyptranthes concinna 7 18 18 35,0 0,0277 0,1161 0,1742 
41 1308 Myrceugenia glaucescens 3,5 15 12  0,0029 0,0062 0,0093 
41 1309 Sebastiania commersoniana 6 37   0,0109 0,0392 0,0589 
41 1310 Blepharocalyx salicifolius 3 16   0,0020 0,0037 0,0055 
41 1311 Cinnamomon amoenon 10 99   0,0780 0,4682 0,7023 
41 1314 Araucaria angustifolia 7 30   0,0072 0,0351 0,0132 
41 1315 Ilex paraguariensis 12 170   0,2301 1,6567 2,4850 
41 1316 Sebastiania commersoniana 8 48   0,0183 0,0881 0,1321 
41 1317 Casearia decandra 6 16   0,0020 0,0073 0,0110 
41 1318 Myrceugenia glaucescens 8 28 51  0,0270 0,1294 0,1940 
41 1319 Sebastiania commersoniana 6,5 41   0,0134 0,0522 0,0783 
41 1320 morta 2 15   0,0018 0,0021 0,0032 
41 1324 Casearia decandra 4,5 17   0,0023 0,0062 0,0093 
41 1325 Myrciaria tenella 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
41 1327 Myrceugenia glaucescens 5 21   0,0035 0,0105 0,0158 
41 1328 Myrciaria tenella 7 22   0,0039 0,0162 0,0243 
41 1329 Casearia decandra 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
41 1332 Myrceugenia glaucescens 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
41 1333 morta 1,5 60   0,0287 0,0258 0,0387 
41 1334 morta 1,5 43   0,0147 0,0132 0,0199 
41 1338 Myrceugenia glaucescens 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
41 1340 Ilex theezans 7 28   0,0062 0,0262 0,0393 
41 1341 morta 2 56   0,0250 0,0300 0,0449 
41 1342 Araucaria angustifolia 4,5 19   0,0029 0,0091 0,0034 
41 1343 Myrciaria tenella 6 29   0,0067 0,0241 0,0362 
41 1344 Myrceugenia glaucescens 4 32   0,0082 0,0196 0,0294 
41 1345 Myrceugenia glaucescens 7 50   0,0199 0,0836 0,1254 
41 1346 Araucaria angustifolia 5 15   0,0018 0,0063 0,0024 
41 1347 Lithraea brasiliensis 13 30   0,0072 0,0559 0,0838 
41 1348 Myrceugenia glaucescens 6 56   0,0250 0,0899 0,1348 
41 1349 Myrceugenia glaucescens 5 35   0,0098 0,0293 0,0439 
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41 1350 Lithraea brasiliensis 9 63   0,0316 0,1706 0,2560 
41 1351 Myrceugenia glaucescens 6 31 35  0,0174 0,0627 0,0940 
42 1352 Myrciaria tenella 5 18   0,0026 0,0077 0,0116 
42 1353 Araucaria angustifolia 18 120   0,1146 1,4446 0,5417 
42 1355 Lithraea brasiliensis 8 40   0,0127 0,0611 0,0917 
42 1357 Myrceugenia glaucescens 6 40   0,0127 0,0459 0,0688 
42 1358 Myrciaria tenella 4 18   0,0026 0,0062 0,0093 
42 1362 Araucaria angustifolia 12 68   0,0368 0,3092 0,1160 
42 1363 Myrciaria tenella 5 23   0,0042 0,0126 0,0190 
42 1364 Casearia decandra 7 22   0,0039 0,0162 0,0243 
42 1365 Myrciaria tenella 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
42 1366 morta 2,5 20   0,0032 0,0048 0,0072 
42 1370 Myrciaria tenella 5 17   0,0023 0,0069 0,0104 
42 1371 Myrciaria tenella 7,5 34   0,0092 0,0414 0,0621 
42 1372 Myrceugenia glaucescens 9 20   0,0032 0,0172 0,0258 
42 1373 Sebastiania commersoniana 6,5 26   0,0054 0,0210 0,0315 
42 1374 Myrceugenia glaucescens 9 48 27  0,0241 0,1304 0,1956 
42 1375 Myrciaria tenella 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
42 1376 Cinnamomon amoenon 12 113   0,1017 0,7320 1,0980 
42 1377 Prunus myrtifolia 5,5 19   0,0029 0,0095 0,0142 
42 1379 Sebastiania commersoniana 5,5 21   0,0035 0,0116 0,0174 
42 1380 Myrciaria tenella 6,5 29   0,0067 0,0261 0,0392 
42 1382 Araucaria angustifolia 18 133   0,1408 1,7745 0,6655 
42 1383 Araucaria angustifolia 13 83   0,0548 0,4991 0,1872 
42 1385 Myrceugenia glaucescens 4 20   0,0032 0,0076 0,0115 
42 1387 Myrciaria tenella 6 40 17  0,0150 0,0541 0,0812 
42 1388 Myrcia palustris 6,5 18   0,0026 0,0101 0,0151 
42 1389 Calyptranthes concinna 4 16   0,0020 0,0049 0,0073 
43 1391 Araucaria angustifolia 17 118   0,1109 1,3192 0,4947 
43 1392 Araucaria angustifolia 15 98   0,0765 0,8029 0,3011 
43 1393 Myrciaria tenella 6 37   0,0109 0,0392 0,0589 
43 1394 Myrcia lajeana 5 25 17  0,0073 0,0218 0,0327 
43 1395 Myrcia lajeana 4 18   0,0026 0,0062 0,0093 
43 1396 Myrcia lajeana 5,5 32 17  0,0105 0,0345 0,0517 
43 1397 Myrciaria tenella 6 29   0,0067 0,0241 0,0362 
43 1399 Myrcia lajeana 5 30   0,0072 0,0215 0,0322 
43 1400 Myrciaria tenella 4,5 34   0,0092 0,0249 0,0373 
43 1402 Myrceugenia glaucescens 7 77   0,0472 0,1983 0,2974 
43 1403 Myrceugenia glaucescens 5 34   0,0092 0,0276 0,0414 
43 1404 Araucaria angustifolia 17 108   0,0929 1,1051 0,4144 
43 1405 Cinnamomon amoenon 10 74   0,0436 0,2616 0,3924 
43 1408 Sebastiania commersoniana 9 48   0,0183 0,0991 0,1486 
43 1410 Araucaria angustifolia 20 212   0,3578 5,0097 1,8786 
43 1411 Myrceugenia glaucescens 7 43   0,0147 0,0618 0,0927 
43 1413 Myrceugenia glaucescens 8 31   0,0077 0,0367 0,0551 
43 1414 Sebastiania commersoniana 11 72   0,0413 0,2724 0,4086 
43 1415 Myrciaria tenella 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
43 1417 Myrceugenia glaucescens 9 72   0,0413 0,2229 0,3343 
43 1420 Myrrhinium atropurpureum 6 20   0,0032 0,0115 0,0172 
43 1421 Ilex brevicuspis 12 90   0,0645 0,4643 0,6965 
43 1425 Araucaria angustifolia 6 28   0,0062 0,0262 0,0098 
43 1426 Sebastiania commersoniana 8 59   0,0277 0,1330 0,1995 
43 1427 Myrciaria tenella 5 20   0,0032 0,0096 0,0143 
43 1428 Araucaria angustifolia 3,5 17   0,0023 0,0056 0,0021 
43 1430 Calyptranthes concinna 5 40   0,0127 0,0382 0,0573 
43 1431 Calyptranthes concinna 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
43 1432 Sebastiania commersoniana 7 43   0,0147 0,0618 0,0927 
43 1433 Myrciaria tenella 3,5 15 14  0,0034 0,0070 0,0106 
43 1434 Araucaria angustifolia 11 72   0,0413 0,3178 0,1192 
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UA N° Espécie H cap 1 cap 2 cap 3 Abi Vm³ Vm st 
43 1436 Ilex brevicuspis 15 134   0,1430 1,2867 1,9300 
44 1437 Symplocos uniflora 10 100   0,0796 0,4777 0,7166 
44 1438 Myrciaria tenella 8 31   0,0077 0,0367 0,0551 
44 1439 Araucaria angustifolia 18 98   0,0765 0,9635 0,3613 
44 1440 Araucaria angustifolia 20 150   0,1791 2,5080 0,9405 
44 1441 Calyptranthes concinna 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
44 1445 Myrceugenia glaucescens 7 25   0,0050 0,0209 0,0313 
44 1446 Araucaria angustifolia 11 76   0,0460 0,3541 0,1328 
44 1447 Myrceugenia glaucescens 20 45   0,0161 0,1935 0,2902 
44 1450 Myrciaria tenella 8 15   0,0018 0,0086 0,0129 
44 1451 Myrceugenia glaucescens 8 40   0,0127 0,0611 0,0917 
44 1455 Cinnamomon amoenon 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
44 1456 Araucaria angustifolia 19 116   0,1071 1,4249 0,5343 
44 1457 Araucaria angustifolia 8 46   0,0168 0,0943 0,0354 
44 1458 Araucaria angustifolia 14 87   0,0603 0,5906 0,2215 
44 1460 Dasyphyllum spinescens 7 150   0,1791 0,7524 1,1286 
44 1461 Myrceugenia glaucescens 7 45   0,0161 0,0677 0,1016 
44 1462 Casearia decandra 6 30   0,0072 0,0258 0,0387 
44 1463 Calyptranthes concinna 4,5 22   0,0039 0,0104 0,0156 
44 1465 Calyptranthes concinna 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
44 1466 Myrceugenia glaucescens 5,5 20   0,0032 0,0105 0,0158 
44 1467 Araucaria angustifolia 8 112   0,0999 0,5593 0,2097 
45 1469 Prunus myrtifolia 12 87   0,0603 0,4339 0,6508 
45 1487 Sebastiania brasiliensis 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
45 1492 Dasyphyllum spinescens 15 93   0,0689 0,6198 0,9296 
45 1493 Lithraea brasiliensis 8 50   0,0199 0,0955 0,1433 
45 1494 morta 2 17   0,0023 0,0028 0,0041 
45 1496 Casearia decandra 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
45 1497 Ilex brevicuspis 9 45   0,0161 0,0871 0,1306 
45 1498 Allophylus edulis 7 45   0,0161 0,0677 0,1016 
45 1499 Myrceugenia glaucescens 3 16   0,0020 0,0037 0,0055 
45 1500 Araucaria angustifolia 3,5 15   0,0018 0,0044 0,0016 
45 1501 Myrcianthes gigantea 7 20   0,0032 0,0134 0,0201 
45 1503 Prunus myrtifolia 8 20   0,0032 0,0153 0,0229 
45 1504 Lithraea brasiliensis 12 80   0,0510 0,3669 0,5503 
45 1507 Sebastiania commersoniana 3 15   0,0018 0,0032 0,0048 
45 1508 Sebastiania commersoniana 6 15   0,0018 0,0064 0,0097 
45 1509 Casearia decandra 4,5 15   0,0018 0,0048 0,0073 
45 1512 Lithraea brasiliensis 9 60   0,0287 0,1548 0,2322 
45 1513 Lithraea brasiliensis 15 20   0,0032 0,0287 0,0430 
45 1514 Myrceugenia glaucescens 4 17   0,0023 0,0055 0,0083 
45 1515 Myrceugenia glaucescens 7 32 15  0,0099 0,0418 0,0626 
45 1516 Myrceugenia glaucescens 6 35 22  0,0136 0,0490 0,0735 
45 1517 Myrceugenia glaucescens 6 30   0,0072 0,0258 0,0387 
45 1518 Myrceugenia glaucescens 7 35 32 25,0 0,0229 0,0961 0,1442 
45 1519 Allophylus edulis 5 25   0,0050 0,0149 0,0224 
45 1520 Lithraea brasiliensis 14 62   0,0306 0,2571 0,3856 
45 1521 Lithraea brasiliensis 10 58   0,0268 0,1607 0,2411 
45 1522 Prunus myrtifolia 13 42   0,0140 0,1095 0,1643 
45 1523 Zanthoxylum rhoifolium 14 98   0,0765 0,6423 0,9635 
45 1524 Styrax leprosus 12 92   0,0674 0,4852 0,7278 
45 1525 Scutia buxifolia 5 22   0,0039 0,0116 0,0173 
46 1526 Dasyphyllum spinescens 12 100   0,0796 0,5732 0,8599 
46 1527 Sebastiania commersoniana 9 40   0,0127 0,0688 0,1032 
46 1529 Annona rugulosa 4,5 20   0,0032 0,0086 0,0129 
46 1530 Annona rugulosa 6 31   0,0077 0,0275 0,0413 
46 1531 Araucaria angustifolia 6 29   0,0067 0,0281 0,0105 
46 1532 morta 5 120   0,1146 0,3439 0,5159 
46 1533 Sebastiania commersoniana 4 18   0,0026 0,0062 0,0093 
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UA N° Espécie H cap 1 cap 2 cap 3 Abi Vm³ Vm st 
46 1534 Annona rugulosa 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
46 1538 Araucaria angustifolia 9 32   0,0082 0,0514 0,0193 
46 1539 Sebastiania commersoniana 3 17   0,0023 0,0041 0,0062 
46 1540 Myrceugenia glaucescens 5 15   0,0018 0,0054 0,0081 
46 1542 Araucaria angustifolia 7 38   0,0115 0,0563 0,0211 
46 1543 Sebastiania commersoniana 5 31   0,0077 0,0230 0,0344 
46 1544 Myrceugenia glaucescens 3,5 15 10  0,0026 0,0054 0,0082 
46 1545 Lithraea brasiliensis 14 160   0,2038 1,7121 2,5682 
46 1548 Myrceugenia glaucescens 6 22   0,0039 0,0139 0,0208 
46 1551 Dasyphyllum spinescens 13 106 34  0,0987 0,7696 1,1544 
46 1553 Araucaria angustifolia 12 70   0,0390 0,3277 0,1229 
46 1555 Sebastiania commersoniana 4 15   0,0018 0,0043 0,0064 
46 1556 Myrceugenia glaucescens 7 16 13  0,0034 0,0142 0,0213 
46 1557 morta 4 27   0,0058 0,0139 0,0209 
46 1558 morta 4,5 31 16  0,0097 0,0262 0,0392 
46 1559 Myrceugenia glaucescens 6 33   0,0087 0,0312 0,0468 
46 1562 Araucaria angustifolia 15 154   0,1888 1,9826 0,7435 
47 1564 Lithraea brasiliensis 5 47   0,0176 0,0528 0,0791 
47 1565 Casearia decandra 6 41   0,0134 0,0482 0,0723 
47 1566 Blepharocalyx salicifolius 8 36   0,0103 0,0495 0,0743 
47 1567 Calyptranthes concinna 5 60   0,0287 0,0860 0,1290 
47 1568 Myrciaria tenella 4,5 52   0,0215 0,0581 0,0872 
47 1569 Casearia decandra 8 100   0,0796 0,3822 0,5732 
47 1570 Blepharocalyx salicifolius 6 47   0,0176 0,0633 0,0950 
47 1571 Myrciaria tenella 16 63   0,0316 0,3034 0,4550 
47 1572 Xylosma pseudoszalsmanii 9 109   0,0946 0,5108 0,7662 
47 1573 Blepharocalyx salicifolius 8 78   0,0484 0,2325 0,3488 
47 1574 Blepharocalyx salicifolius 11 87   0,0603 0,3977 0,5966 
47 1575 Myrrhinium atropurpureum 7 64 84  0,0888 0,3729 0,5594 
47 1576 Blepharocalyx salicifolius 11 73   0,0424 0,2800 0,4200 
47 1577 Myrciaria tenella 8 57   0,0259 0,1242 0,1862 
47 1578 Eugenia pyriformis 5 40   0,0127 0,0382 0,0573 
47 1579 Blepharocalyx salicifolius 8 55   0,0241 0,1156 0,1734 
47 1580 morta 7 70   0,0390 0,1639 0,2458 
47 1581 Lithraea brasiliensis 12 46 34  0,0261 0,1876 0,2814 
47 1582 Blepharocalyx salicifolius 11 86   0,0589 0,3886 0,5830 
47 1583 Blepharocalyx salicifolius 11 61   0,0296 0,1955 0,2933 
47 1584 Casearia decandra 10 71   0,0401 0,2408 0,3612 
47 1585 Blepharocalyx salicifolius 14 170   0,2301 1,9328 2,8992 
47 1586 Blepharocalyx salicifolius 6 57   0,0259 0,0931 0,1397 
47 1587 Psidium cattleyanum 4,5 41   0,0134 0,0361 0,0542 
47 1588 Myrciaria tenella 5,5 28   0,0062 0,0206 0,0309 
47 1589 Myrciaria tenella 4,5 31   0,0077 0,0207 0,0310 
47 1590 Blepharocalyx salicifolius 9 87   0,0603 0,3254 0,4881 
47 1591 Casearia decandra 8 63   0,0316 0,1517 0,2275 
47 1592 Myrrhinium atropurpureum 5,5 39   0,0121 0,0400 0,0599 
47 1593 Myrrhinium atropurpureum 6,5 39   0,0121 0,0472 0,0708 
47 1594 Myrcia lajeana 5 28   0,0062 0,0187 0,0281 
47 1595 Psidium cattleyanum 4,5 38   0,0115 0,0310 0,0466 
47 1596 Myrciaria tenella 6 41   0,0134 0,0482 0,0723 
47 1597 Lithraea brasiliensis 12 36 38  0,0218 0,1571 0,2356 
47 1598 Blepharocalyx salicifolius 10 141   0,1583 0,9497 1,4246 
47 1599 Blepharocalyx salicifolius 7 49   0,0191 0,0803 0,1204 
47 1600 Myrciaria tenella 6 42   0,0140 0,0506 0,0758 
47 1601 Blepharocalyx salicifolius 11 65   0,0336 0,2220 0,3330 
47 1602 morta 2 47   0,0176 0,0211 0,0317 
47 1603 Araucaria angustifolia 16 50 15  0,0217 0,2430 0,0911 
47 1604 Araucaria angustifolia 3 22   0,0039 0,0081 0,0030 
48 1605 Myrciaria tenella 5,5 34   0,0092 0,0304 0,0456 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

520 

UA N° Espécie H cap 1 cap 2 cap 3 Abi Vm³ Vm st 
48 1606 Myrceugenia glaucescens 5,5 58   0,0268 0,0884 0,1326 
48 1607 Myrciaria tenella 8 90   0,0645 0,3096 0,4643 
48 1608 Myrciaria tenella 4 24   0,0046 0,0110 0,0165 
48 1609 Lithraea brasiliensis 7 77   0,0472 0,1983 0,2974 
48 1612 Ilex theezans 6 100   0,0796 0,2866 0,4299 
48 1613 Araucaria angustifolia 3,5 15   0,0018 0,0044 0,0016 
48 1615 Myrciaria tenella 5 20   0,0032 0,0096 0,0143 
48 1616 Myrciaria tenella 4 18   0,0026 0,0062 0,0093 
48 1617 Myrcia palustris 3,5 15   0,0018 0,0038 0,0056 
48 1618 Araucaria angustifolia 10 82   0,0535 0,3747 0,1405 
48 1619 Myrcianthes gigantea 7 54   0,0232 0,0975 0,1463 
48 1620 Myrciaria tenella 7 24   0,0046 0,0193 0,0289 
48 1621 Myrciaria tenella 9,5 66   0,0347 0,1977 0,2965 
48 1623 Araucaria angustifolia 4,5 29   0,0067 0,0211 0,0079 
48 1624 Myrciaria tenella 6,5 28   0,0062 0,0243 0,0365 
48 1625 Lithraea brasiliensis 13 154   0,1888 1,4728 2,2092 
48 1627 Myrciaria tenella 5 19 32  0,0110 0,0331 0,0496 
48 1628 Lithraea brasiliensis 10 40   0,0127 0,0764 0,1146 
48 1629 Myrciaria tenella 4,5 34   0,0092 0,0249 0,0373 
48 1630 Myrciaria tenella 7,5 95   0,0719 0,3233 0,4850 
48 1632 Myrciaria tenella 9 37   0,0109 0,0589 0,0883 
48 1633 Myrciaria tenella 7 35   0,0098 0,0410 0,0614 
48 1634 morta 5 69 38  0,0494 0,1482 0,2223 
48 1635 Myrceugenia glaucescens 8 64   0,0326 0,1565 0,2348 
48 1636 Myrcia lajeana 6 22   0,0039 0,0139 0,0208 
48 1637 Ilex theezans 6 73   0,0424 0,1527 0,2291 
48 1638 Myrciaria tenella 7 42   0,0140 0,0590 0,0885 
48 1639 Myrceugenia glaucescens 12 122   0,1185 0,8532 1,2798 
48 1640 Ocotea pulchela 12 130   0,1346 0,9688 1,4532 

 

Através do levantamento fitossociológico e florístico foi possível identificar três 

estágios sucessionais de acordo com a Resolução CONAMA nº 33 (BRASIL, 1994), o 

estágio inicial de regeneração, o médio e o avançado, que serão apresentados 

separadamente em cada item referente as matrizes de vegetação florestal. Abaixo são 

descritas as matrizes de vegetação florestal sul, centro e norte.  

 

Manchas florestais sul 

As manchas florestais presentes no setor sul da área de estudo são divididas em 

três conforme a Figura 269 indica. Estas manchas de vegetação ocupam um total de 

85.285,67 m² na área de estudo. Elas encontram-se em diferentes estágios de 

regeneração, os quais não são bem delimitados, uma vez que o histórico de ocupação 

antrópica da área é complexo e é evidenciado pelo uso das terras para lavouras, assim 

como a presença de gado que é observada com frequência no interior das matas. Optou-

se por considerar estas três manchas como uma matriz só devido a semelhança florística 

que apresentam, assim como a proximidade, o que pode ser uma evidência de que em 

tempos pretéritos faziam parte da mesma mancha florestal.  
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Figura 269 - Manchas de vegetação florestal sul. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Suficiência amostral 

Nesta matriz de vegetação foram alocadas 21 unidades amostrais de 10 m x 10 

m (PRANCHAS 07Q, 07R, 07S). Ao total foram amostrados 573 indivíduos distribuídos 

em 56 espécies, 43 gêneros e 26 famílias. A Figura 270 indica a curva de suficiência 

amostral obtida nesta matriz de floresta. A curva tendeu-se a estabilidade a partir da 

última unidade amostral, onde o número de espécies atingiu um total de 57.  

O cálculo do número ideal de parcelas, conforme indicado na Figura 267 indicou 

que para uma amostragem satisfatória, levando em consideração a variável de diâmetro 

a altura do peito (DAP), um mínimo de 20 unidades seria suficiente (Tabela 59). Portanto, 
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como foram realizadas 21 unidades amostrais, entende-se como satisfatória a 

amostragem. 

 

Tabela 59 - Resultados do cálculo de suficiência amostral apresentado na Figura 197 referente a 
mancha florestal sul, tendo como parâmetro do diâmetro a altura do peito médio.  

UA = área total; A = tamanho da amostra; N = número total de parcelas possíveis; S² = variância 
do parâmetro avaliado; E = erro admissível (10%); x = média do parâmetro avaliado; t = valor de 

distribuição de probabilidade; p = nível de probabilidade (95%); GL = graus de liberdade; Dados = 
número de unidades amostrais realizadas; CV = coeficiente de variação; IC = intervalo de 

confiança inferior e superior; n = número de parcelas a serem ideal. 

UA 115.539,87 m² 

A 2.100 m² 

N 55,0189857 

S² 12,0366036 

E 0,1 

x 11,4842308 

t 2,08596345 

p 0,05 

GL 20 

Dados 21 

CV% 30,2100 

IC80% (inf) 10,4561 

IC80% (sup) 12,5124 

n 20 

 

Figura 270 - Curva de suficiência amostral das manchas florestais sul. 

 

y = 16,676ln(x) + 4,6305
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Estrutura da vegetação  

Foram delimitadas quatro classes de altura: estrato emergente (25,0 m - 18,0 m), 

dossel (17,9 m -12,0 m), sub-bosque superior (11,9 m - 7,0 m) e sub-bosque inferior (6,9 

m – 2,0 m). A matriz de vegetação avaliada apresentou altura média de 6,1 m de altura, 

e valor médio de CAP de 36,8 cm.  

 

Figura 271 - Histograma de altura do componente arbóreo da matriz a sul do empreendimento. 

 
 

Figura 272 - Histograma de DAP do componente arbóreo na matriz a sul do empreendimento. 
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O estrato emergente mostrou-se escasso, sendo que apenas três indivíduos 

foram amostrados de espécies como Araucaria angustifolia, Ocotea puberula (canela-

guaicá) e Blepharocalyx salicifolius (murta). No estrato de dossel foram amostrados 43 

indivíduos de espécies como Allophylus edulis (chau-chau), Cinnamomum amoenum 

(canela), Lithraea brasiliensis (bugre), Sebastiania commersoniana (branquilho) e 

Zanthoxylum rhoifolium (mamica-de-cadela). No estrato de sub-bosque superior foram 

amostrados 137 indivíduos, destacando-se espécies como Allophylus edulis (chau-

chau), Annona rugulosa (quaresmeira), Calyptranthes concinna (guamirim-facho), 

Cupania vernalis (camboatá-vermelho), Dasyphyllum spinescens (sucará), Lithraea 

brasiliensis (bugre), Myrceugenia miersiana (guamirim), Myrsine coriacea 

(capororoquinha), Scutia buxifolia (coronilha) e Sebastiania commersoniana 

(branquilho).  

O estrato inferior foi o que apresentou maior quantidade de indivíduos 

amostrados. Em um total de 392 indivíduos, observou-se a presença de espécies como  

Allophylus edulis (chau-chau), Annona rugulosa (quaresmeira), Baccharis dracunculifolia 

(vassoura), Calyptranthes concinna (guamirim-facho), Casearia decandra (guaçatonga), 

Eugenia involucrata (cereija-do-mato), Miconia cinerascens (pixirica), Myrceugenia 

glauscencens (guamirim), Myrsine coriacea (capororoquinha), Rhamnus sphaerosperma 

(cangica), Solanum mauritianum (fumo-bravo), Symplocos uniflora (sete-sangrias) e 

Solanum pseudoquina (jurubeba).  

 

Figura 273 - Vista do interior de vegetação no 
setor sul em estágio médio. 

 

Figura 274 - Vista do interior de vegetação no 
setor sul em estágio médio. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 275 - Vista do dossel em mata em 
estágio médio. 

 

Figura 276 - Vista do solo e sub-bosque em 
estágio médio. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 277 - Vista geral vegetação em estágio 

inicial. 

 

Figura 278 - Vista geral vegetação em estágio 
inicial. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 279 - Interior de vegetação em estágio 

inicial. 

 

Figura 280 - Interior de vegetação em estágio 
inicial. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Parâmetros fitossociológicos 

A Tabela 60 indica os parâmetros fitossociológicos por espécie referente à matriz 

de vegetação presente no setor sul do empreendimento. Dentre as espécies que 

apresentaram maiores valores de importância (IVI) destacaram-se Myrsine coriacea 

(capororoquinha) (9,76%), Calyptranthes concinna (guamirim-facho) (9,14%), Lithraea 

brasiliensis (bugre) (6,98%) e Sebastiania commersoniana (branquilho) (Tabela 60). 

Myrsine coriacea (capororoquinha) apresentou valores de importância elevado em 

relação as outras, entretanto, no que concerna outros parâmetros como dominância, as 

que obtiverem maiores valores foram Lithraea brasiliensis (bugre), Sebastiania 

commersoniana (branquilho) e, naturalmente, Araucaria angustifolia (araucaria). Apesar 

disso, por se tratar de uma matriz de vegetação de floresta de araucárias, esperava-se 

que os parâmetros fitissociológicos destas espécies fossem maiores. Isso pode ser 

explicado pela amostragem da mancha de vegetação mais ao sul, a qual encontrava-se 

completamente em estágio inicial de renegeração, tendo sido amostrados indivíduos de 

espécies pioneiras e secundárias iniciais. A espécie Lithraea brasiliensis (bugre) 

apresentou valores de dominância mais elevados que as outras espécies, se destacando 

neste sentido. Esta espécie foi registrada ocorrendo com frequência nos estratos de 

dossel e sub-bosque superior, com indivíduos com valores de DAP e alturas elevados.  

Os índices de diversidade calculados para a área amostrada foram 

respectivamente 3,27 nats (índice de Shannon-Wiener) e 0,82 (índice de equabilidade). 

Estes valores indicam que esta matriz de vegetação apresenta diversidade relativamente 

alta e é heterogênea no que concerne a distribuição e diversidade das espécies ao longo 

da área amostrada.  

 

Tabela 60 - Parâmetros fitossociológicos levantados na mancha de vegetação sul.  
H = altura média em m; Ni = número de indivíduos; Np = número de parcelas nas quais a espécie foi amostrada; FA 
= frequência absoluta (%); FR = frequência relativa (%); DA = densidade absoluta (ind./ha); DR = densidade relativa 

(%); Abt = área basal total; DOA = dominância absoluta (m²/ha); DOR = dominância relativa (%); VI = valor de 
importância; Vm3 = volumetria em metro cúbico (fator de forma = 0,6); Vmst = volumetria em metro estéreo; cap = 

circunferência a altura do peito médio em cm. 

Espécie H ni np FA FR DA DR Ab DOA DOR IVI Vm³ Vm st cap 

Myrsine coriacea 5,1 94 14 66,7 6,36 447 16,40 0,785 3,74 6,51 9,76 2,050 2,239 27,1 

Calyptranthes concinna 6,0 67 13 61,9 5,91 319,0 11,6 1,186 5,65 9,83 9,14 11,754 2,474 32,8 

Lithraea brasiliensis 8,3 24 11 52,4 5,00 114,3 4,19 1,418 6,75 11,76 6,98 8,314 0,990 62,6 

Sebastiania commersoniana 7,3 39 8 38,1 3,64 185 6,81 1,164 5,54 9,65 6,70 6,890 0,726 46,4 

Zanthoxylum rhoifolium 7,4 39 12 57,1 5,45 185,7 6,81 0,704 3,35 5,84 6,03 3,294 1,342 36,9 

Araucaria angustifolia 12,2 14 7 33,3 3,18 66,7 2,44 1,060 5,05 8,79 4,81 10,14 0,100 86,4 

Myrceugenia miersiana 5,9 19 7 33,3 3,18 90,5 3,32 0,547 2,61 4,54 3,68 2,167 0,807 43,5 

Morta 3,3 19 12 57,1 5,45 90,5 3,32 0,144 0,69 1,20 3,32 0,142 0,279 26,2 

Casearia decandra 6,7 17 9 42,9 4,09 81,0 2,97 0,328 1,56 2,72 3,26 2,295 0,108 35,1 
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Espécie H ni np FA FR DA DR Ab DOA DOR IVI Vm³ Vm st cap 

Annona rugulosa 5,0 27 8 38,1 3,64 128,6 4,71 0,159 0,76 1,32 3,22 0,000 0,944 23,9 

Sapium glandulosum 6,1 18 8 38,1 3,64 85,7 3,14 0,343 1,63 2,85 3,21 1,748 0,303 41,9 

Dasyphyllum spinescens 7,0 13 7 33,3 3,18 61,9 2,27 0,468 2,23 3,89 3,11 2,331 1,079 45,8 

Ocotea puberula 11,4 6 5 23,8 2,27 28,6 1,05 0,594 2,83 4,92 2,75 4,793 0,626 67,8 

Allophylus edulis 7,7 10 5 23,8 2,27 47,6 1,75 0,465 2,22 3,86 2,63 3,268 0,233 48,7 

Cinnamomon amoenon 12,3 7 3 14,3 1,36 33,3 1,22 0,612 2,91 5,07 2,55 4,906 0,158 89,3 

Myrceugenia glaucescens 5,3 12 7 33,3 3,18 57,1 2,09 0,162 0,77 1,35 2,21 0,376 0,417 30,4 

Scutia buxifolia 6,1 9 5 23,8 2,27 42,9 1,57 0,240 1,14 1,99 1,94 0,321 1,136 38,0 

Rhamnus sphaerosperma 4,0 19 4 19,0 1,82 90,5 3,32 0,054 0,26 0,45 1,86 0,000 0,200 16,3 

Cupania vernalis 6,3 12 4 19,0 1,82 57,1 2,09 0,063 0,30 0,52 1,48 0,171 0,229 22,9 

Myrcia palustris 5,0 6 5 23,8 2,27 28,6 1,05 0,056 0,27 0,47 1,26 0,000 0,392 27,4 

Symplocos uniflora 4,7 9 3 14,3 1,36 42,9 1,57 0,084 0,40 0,70 1,21 0,050 0,315 29,3 

Prunus myrtifolia 6,4 5 4 19,0 1,82 23,8 0,87 0,099 0,47 0,82 1,17 0,245 0,304 42,5 

Miconia cinerascens 3,8 6 5 23,8 2,27 28,6 1,05 0,019 0,09 0,15 1,16 0,000 0,071 18,8 

Blepharocalyx salicifolius 18,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,303 1,44 2,51 1,05 3,270 0,000 195 

Myrcianhtes gigantea 10,0 4 3 14,3 1,36 19,0 0,70 0,124 0,59 1,02 1,03 0,689 0,114 60,5 

Baccharis dracunculifolia 3,2 8 3 14,3 1,36 38,1 1,40 0,019 0,09 0,16 0,97 0,000 0,056 16,9 

Sebastiania brasiliensis 6,0 7 1 4,8 0,45 33,3 1,22 0,078 0,37 0,65 0,78 0,273 0,235 29,5 

Ligustrum lucidum 6,7 3 3 14,3 1,36 14,3 0,52 0,038 0,18 0,31 0,73 0,140 0,070 28,6 

Myrciaria tenella 4,8 4 3 14,3 1,36 19,0 0,70 0,016 0,08 0,13 0,73 0,000 0,076 21,5 

Ilex theezans 9,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,179 0,85 1,49 0,70 0,967 0,000 150 

Myrrhinium atropurpureum 5,2 5 2 9,5 0,91 23,8 0,87 0,037 0,17 0,30 0,70 0,111 0,062 26,6 

Myrsine guianensis 4,7 3 3 14,3 1,36 14,3 0,52 0,010 0,05 0,08 0,66 0,000 0,048 20,0 

Solanum mauritianum 4,3 3 3 14,3 1,36 14,3 0,52 0,012 0,06 0,10 0,66 0,000 0,048 19,3 

Eugenia involucrata 3,8 5 2 9,5 0,91 23,8 0,87 0,012 0,06 0,10 0,63 0,000 0,042 17,0 

Eugenia rostrifolia 5,3 4 2 9,5 0,91 19,0 0,70 0,035 0,17 0,29 0,63 0,000 0,171 32,8 

Grazielia serrata 3,8 6 1 4,8 0,45 28,6 1,05 0,013 0,06 0,11 0,54 0,000 0,044 15,1 

Lantana camara 3,5 3 2 9,5 0,91 14,3 0,52 0,009 0,04 0,07 0,50 0,000 0,029 18,7 

Ilex brevicuspis 10,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,098 0,47 0,81 0,48 0,589 0,000 111 

Campomanesia xanthocarpa 3,8 2 2 9,5 0,91 9,5 0,35 0,009 0,04 0,07 0,44 0,000 0,028 23,0 

Celtis iguanea 4,0 2 2 9,5 0,91 9,5 0,35 0,006 0,03 0,05 0,44 0,000 0,025 14,0 

Erythroxylum deciduum 11,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,080 0,38 0,66 0,43 0,525 0,000 100 

Myrceugenia euosma 4,0 2 2 9,5 0,91 9,5 0,35 0,005 0,02 0,04 0,43 0,000 0,018 14,0 

Solanum pseudoquina 4,0 2 2 9,5 0,91 9,5 0,35 0,004 0,02 0,03 0,43 0,000 0,014 15,5 

Citronella congonha 4,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,046 0,22 0,38 0,34 0,110 0,000 58,0 

Eugenia pyriformis 11,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,044 0,21 0,36 0,33 0,290 0,000 62,0 

Ocotea diospyrifolia 7,0 2 1 4,8 0,45 9,5 0,35 0,019 0,09 0,16 0,32 0,000 0,181 24,7 

Escallonia bifida 4,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,031 0,15 0,26 0,30 0,075 0,000 50,0 

Matayba elaegnoides 10,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,030 0,14 0,25 0,29 0,178 0,000 61,0 

Handroanthus albus 11,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,016 0,08 0,13 0,25 0,000 0,160 45,0 

Xylosma pseudoszalsmanii 6,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,011 0,05 0,10 0,24 0,000 0,062 38,0 

Citronella paniculata 5,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,006 0,03 0,05 0,23 0,000 0,028 28,0 

Ilex dumosa 4,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,005 0,02 0,04 0,22 0,000 0,018 25,0 

Myrcianthes pungens 4,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,002 0,01 0,02 0,22 0,000 0,007 16,0 

Citrus sp. 9,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,002 0,01 0,01 0,21 0,000 0,015 15,0 

Schinus polygamus 4,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,002 0,01 0,01 0,21 0,000 0,006 15,0 

Stilingia oppositifolia 2,5 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,002 0,01 0,01 0,21 0,000 0,004 15,0 

Xylosma ciliatifolia 3,0 1 1 4,8 0,45 4,8 0,17 0,002 0,01 0,01 0,21 0,000 0,005 15,0 
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Estágio sucessional 

Tendo em vista os parâmetros fitossociológicos discutidos anteriormente, e 

analisados a partir das definições contidas na Resolução CONAMA nº 33/1994, o 

enquadramento sucessional da matriz de vegetação a sul do empreendimento é de três 

tipos, variando conforme o local, indicado na PRANCHA 07. As matrizes de vegetação 

em estágio inicial encontram-se distribuídas mais a sul, em uma pequena mancha de 

vegetação pioneira arbórea entremeada com vegetação herbáceo-arbustiva, e nas 

bordas das manchas de mata com araucárias mais a sudeste do empreendimento. 

Apesar disso, o estágio sucessional predominante na vegetação estudada é o médio, 

onde está presente em quase toda a vegetação, sendo que apenas uma parte no centro 

da matriz florestal encontra-se em estágio avançado (PRANCHA 07 – “07A à 07V”).  

Além disso, pode-se destacar a presença em maior ou menor grau de 

serapilheira nos diferentes tipos de sítios ambientais; e a presença regular de espécies 

epifíticas, dentre briófitas, pteridófitas, bromeliáceas e orquidáceas. Entretanto, pode-se 

considerar que a vegetação atual ocorrente é resultado de um processo de regeneração 

de algumas décadas apenas, iniciado após o declínio da atividade madeireira na região, 

evidenciando uma floresta de desenvolvimento secundário, influenciada pelo provável 

corte seletivo de espécies. Isto se torna evidente pela baixa representatividade de 

indivíduos de Araucaria angustifolia de maior porte, além da ausência de outros 

representantes arbóreos com madeira de maior valor econômico, especialmente da 

família Lauraceae. 

 

Mancha florestal central 

Esta matriz de vegetação apresenta uma pequena parte de sua extensão dentro 

da área do empreendimento, tendo continuidade a leste, para fora da área do 

empreendimento, onde é homogênea em termos florísticos e estruturais. A vegetação 

nesta área está bem preservada com poucas interferências antrópicas como pastoreio e 

supressão de vegetação. Trata-se de uma mata de araucária que ocupa um total de 

36.285,34 m² na área de estudo. 

 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

529 

Figura 281 - Localização mancha florestal central. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Suficiência amostral 

Foram alocadas 5 unidades amostrais de 10 m x 10 m (PRANCHA 07L), e 

amostrados 93 indivíduos distribuídos em 29 espécies, 25 gêneros e 16 famílias. A 

Figura 282 indica a curva de suficiência amostral obtida nesta mancha florestal. A curva 

tendeu-se a estabilidade a partir da última unidade amostral.  

Conforme o cálculo do número ideal de parcelas (Figura 267) indicou que para 

uma amostragem satisfatória, levando em consideração a variável de diâmetro a altura 

do peito (DAP), um mínimo de 5 unidades seria suficiente. Portanto, como foram 

realizadas 5 unidades amostrais, entende-se como satisfatória a amostragem. 
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Tabela 61 - Resultados do cálculo de suficiência amostral apresentado na Figura 197 referente a 
mancha florestal central, tendo como parâmetro do diâmetro a altura do peito médio.  

UA = área total; A = tamanho da amostra; N = número total de parcelas possíveis; S² = variância do parâmetro 
avaliado; E = erro admissível (10%); x = média do parâmetro avaliado; t = valor de distribuição de probabilidade; p = 

nível de probabilidade (95%); GL = graus de liberdade; Dados = número de unidades amostrais realizadas; CV = 
coeficiente de variação; IC = intervalo de confiança inferior e superior; n = número de parcelas ideal. 

UA 33.731,9 m² 

A 500 m² 

N 67,4638 

S² 3,6011742 

E 0,1 

x 19,6162949 

t 2,77644511 

p 0,05 

GL 4 

Dados 5 

CV 9,6740 

IC80%(inf) 18,1615 

IC80%(sup) 21,0711 

n 5,0 

 

Figura 282 - Curva de suficiência amostral na mancha florestal central. 

 

 

Estrutura da vegetação  

A estruturação da altura da mancha florestal foi delimitada em quatro classes: 

estrato emergente (25,0 m -18,0 m), dossel (17,9 m -12,0 m), sub-bosque superior (11,9 

y = 11,428ln(x) + 8,8577
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m - 7,0 m) e sub-bosque inferior (6,9 m - 2,0 m). A matriz de vegetação avaliada 

apresentou altura média de 8,2 m de altura, e valor médio de CAP de 62,5 cm.  

 

Figura 283 - Histograma de altura do componente arbóreo da mancha florestal central. 

 

 

Figura 284 - Histograma de DAP do componente arbóreo na matriz a sul do empreendimento. 

 

 

No estrato emergente foram amostrados 10 indivíduos, sendo que as espécies 

mais comuns deste estrato foram Sloanea monosperma (carrapicho), Handroanthus 

albus (ipê-amarelo), Ilex microdonta (caúna) e Cinnamomum amoenon (canela). No 
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dossel foram amostrados 18 indivíduos de espécies como Araucaria angustifolia 

(araucaria), Blepharocalyx salicifolius (murta), Ilex brevicuspis (caúna), Matayba 

elaegnoides (cambaotá-branco), Nectandra lanceolata (canela-ferrugem) e Sloanea 

monosperma (carrapicho). Por sua vez no estrato de sub-bosque superior foram 

amostrados 15 indivíduos, destacando-se espécies como Calyptranthes concinna 

(guamirim-facho), Myrseugenia glauscencens (guamirim), Myrciaria tenella (camboim), 

Scutia buxifolia (coronilha) e Sebastiania commersoniana (branquilho).  

O estrato inferior apresentou um total de 50 indivíduos amostrados, com a 

presença de espécies como Allophylus edulis (chau-chau), Annona rugulosa 

(quaresmeira), Calyptranthes concinna (guamirim-facho), Casearia decandra 

(guaçatonga), Ilex paraguariensis (erva-mate), Nectandra lanceolata (canela-ferrugem), 

Senegalia bonariensis (raspa-canela), Stillingia oppositifolia (leiteirinho). 

 

Figura 285 - Vista do dossel da mancha de 
vegetação estudada. 

 

Figura 286 - Vista do sub-bosque na mancha 
de vegetação estudada. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 287 - Indivíduo de Sloanea 

monosperma (carrapicho). 

 

Figura 288 - Vista do dossel na mancha de 
vegetação estudada. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 289 - Vista do dossel da vegetação 
estudada. 

 

Figura 290 - Vista do dossel da vegetação 
estudada. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Parâmetros fitossociológicos 

A tabela abaixo indica os parâmetros fitossociológicos por espécie referente à 

matriz de vegetação presente no setor central do empreendimento. Dentre as espécies 

que apresentaram maiores valores de importância (IVI) destacaram-se Sloanea 

monosperma (carrapicho) (19,1%), a qual foi predominante no estrato arbóreo 

emeregente e de dossel, Casearia decandra (guaçatunga) (IVI = 8,9%), Calyptranthes 

concinna (guamirim-facho) (IVI = 5,4%) e Myrciaria tenella (guamirim) e Nectandra 

lanceolata (canela-ferrugem). Sloanea monosperma demonstrou não somente valores 

de importância elevados, mas também foi superior em densidade com 160 indivíduos por 

hectare e dominância absoluta de 48,0%. Curiosamente, apesar da matriz de vegetação 

ser a de mata com araucária, esta espécie mostrou-se pouco presente no interior da 

vegetação, com valor de importância muito pequeno em relação as outras espécies 

(1,78%), sendo mais frequente nas bordas. Isto pode estar relacionado com o histório 

intrínseco a área, onde os indivíduos no interior foram suprimidos para diversos fins.   

Os índices de diversidade calculados para a área amostrada foram 

respectivamente 3,06 nats (índice de Shannon-Wiener) e 0,90 (índice de equabilidade).  

 

Tabela 62 - Parâmetros fitossociológicos da mancha de vegetação central. 
H = altura média em m; Ni = número de indivíduos; Np = número de parcelas nas quais a espécie foi amostrada; FA 
= frequência absoluta (%); FR = frequência relativa (%); DA = densidade absoluta (ind./ha); DR = densidade relativa 

(%); Abt = área basal total; DOA = dominância absoluta (m²/ha); DOR = dominância relativa (%); VI = valor de 
importância; Vm3 = volumetria em metro cúbico (fator de forma = 0,6); Vmst = volumetria em metro estéreo; cap = 

circunferência a altura do peito médio em cm. 

Espécie H ni np FA FR DA DR Ab DOA DOR IVI Vm³ Vmst cap 

Sloanea monosperma 18,4 8 3 60 5,8 160 8,60 2,402 48,050 42,928 19,13 27,475 41,213 176 

Casearia decandra 3,6 15 5 100 9,8 300 16,1 0,054 1,072 0,957 8,96 0,194 0,292 18,3 

Calyptranthes concinna 5,3 7 4 80 7,8 140 7,52 0,052 1,044 0,933 5,43 0,168 0,252 30,1 
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Espécie H ni np FA FR DA DR Ab DOA DOR IVI Vm³ Vmst cap 

Myrciaria tenella 8,2 5 3 60 5,8 100 5,37 0,152 3,033 2,710 4,65 0,739 1,109 60,0 

Nectandra lanceolata 7,0 6 2 40 3,9 120 6,45 0,182 3,631 3,244 4,53 1,583 2,374 43,8 

Sebastiania commersoniana 9,4 4 3 60 5,8 80 4,30 0,152 3,043 2,719 4,30 1,047 1,570 61,0 

Allophylus edulis 9,3 3 2 40 3,9 60 3,22 0,267 5,346 4,776 3,97 3,173 4,760 70,7 

Blepharocalyx salicifolius 15,3 3 2 40 3,9 60 3,22 0,259 5,179 4,626 3,92 2,566 3,849 97,7 

morta 2,9 5 2 40 3,9 100 5,37 0,096 1,916 1,712 3,67 0,151 0,227 43,8 

Scutia buxifolia 8,7 3 2 40 3,9 60 3,22 0,173 3,456 3,088 3,41 0,886 1,329 84,7 

Matayba elaegnoides 13,5 2 2 40 3,9 40 2,15 0,205 4,105 3,667 3,24 1,665 2,498 113 

Stilingia oppositifolia 2,9 5 2 40 3,9 100 5,37 0,009 0,179 0,160 3,15 0,016 0,023 15,0 

Handroanthus albus 20,0 1 1 20 1,9 20 1,07 0,351 7,022 6,274 3,10 4,213 6,320 210 

Ilex brevicuspis 14,5 2 1 20 1,9 40 2,15 0,257 5,139 4,592 2,90 2,225 3,337 127 

Cinnamomon amoenon 11,5 2 2 40 3,9 40 2,15 0,127 2,540 2,269 2,78 1,246 1,868 81,5 

Cupania vernalis 17,0 1 1 20 1,9 20 1,07 0,209 4,179 3,734 2,25 2,131 3,197 162 

Eugenia pyriformis 12,0 2 1 20 1,9 40 2,15 0,137 2,748 2,455 2,18 1,004 1,506 92,5 

Ilex paraguariensis 3,5 4 1 20 1,9 80 4,30 0,009 0,185 0,165 2,14 0,021 0,032 16,8 

Myrceugenia glaucescens 8,5 2 1 20 1,9 40 2,15 0,081 1,615 1,443 1,85 0,401 0,602 69,5 

Araucaria angustifolia 10,0 2 1 20 1,9 40 2,15 0,069 1,389 1,241 1,78 0,669 0,251 54,0 

Ilex microdonta 18,0 1 1 20 1,9 20 1,07 0,126 2,528 2,259 1,76 1,365 2,048 126 

Lamanonia ternata 13,0 1 1 20 1,9 20 1,07 0,076 1,529 1,366 1,46 0,596 0,895 98,0 

Annona rugulosa 3,8 2 1 20 1,9 40 2,15 0,004 0,082 0,073 1,39 0,009 0,014 16,0 

Eugenia ramboi 13,0 1 1 20 1,9 20 1,07 0,054 1,071 0,957 1,33 0,418 0,626 82,0 

Myrcianthes gigantea 13,0 1 1 20 1,9 20 1,07 0,041 0,825 0,737 1,25 0,322 0,483 72,0 

Prunus myrtifolia 7,0 1 1 20 1,9 20 1,07 0,036 0,712 0,636 1,22 0,150 0,224 57,0 

Sebastiania brasiliensis 6,0 1 1 20 1,9 20 1,07 0,010 0,206 0,184 1,07 0,037 0,056 36,0 

Pisonia aculeata 3,0 1 1 20 1,9 20 1,07 0,002 0,036 0,032 1,02 0,003 0,005 15,0 

Senegalia bonariensis 4,0 1 1 20 1,9 20 1,05 0,002 0,036 0,032 1,02 0,004 0,006 15,0 

Zanthoxylum rhoifolium 4,0 1 1 20 1,9 20 1,07 0,002 0,036 0,032 1,02 0,004 0,006 15,0 

 

Estágio sucessional 

Os parâmetros fitossociológicos discutidos anteriormente apontam que, 

conforme Resolução CONAMA nº 33 (BRASIL, 1994), o enquadramento sucessional da 

matriz de vegetação no setor central do empreendimento é de estágio avançado de 

regeneração, conforme indicado na PRANCHA 07.  

A vegetação estudada apresenta estratificação horizontal pronunciada, com 

clara separação entre os estratos. É possível observar muitos indivíduos com valores de 

DAP elevados que ocupam o interior da vegetação. Provavelmente são indivíduos 

antigos, remanescentes de quando a mancha de vegetação era maior e mais 

conservada. A presença frequente de espécies epifíticas também é algo notável nesta 

matriz de vegetação, com a conspícua ocupação ao mesmo tempo de espécies de lianas 

lenhosas, que conferem um adensamento maior em meio à vegetação.  
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Mancha de vegetação a norte 

A mancha de vegetação a norte da área do empreendimento é a maior em 

tamanho, com um total de 113.714,87 m², percorrendo a área leste a oeste, e localizada 

ao longo de um vale no qual atravessa um corpo d’água contínuo. Trata-se de uma matriz 

de vegetação bem conservada e homogênea ao longo de toda sua extensão. Em meio 

a vegetação é possível observar uma diversidade de solos, tendo a presença de 

afloramentos como a mais marcante, conferindo diversidade florística arbórea à 

vegetação. 

 

Figura 291 - Localização da mancha florestal norte. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 292 - Vista geral da vegetação a norte 
do empreendimento. 

 

Figura 293 - Vista geral da vegetação a norte 
do empreendimento. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 294 - Vista geral da vegetação a norte 

da área do empreendimento. 

 

Figura 295 - Vista geral da vegetação a norte 
da área do empreendimento. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 296 - Vista geral da vegetação a norte 

da área do empreendimento. 

 

Figura 297 - Vista geral da vegetação a norte 
da área do empreendimento. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Suficiência amostral 

Foram alocadas 22 unidades amostrais de 10 m x 10 m (PRANCHAS 07A e 

07B), e amostrados 587 indivíduos distribuídos em 37 espécies, 31 gêneros e 20 

famílias. A Figura 298 indica a curva de suficiência amostral obtida nesta mancha 

florestal. A curva tendeu-se a estabilidade a partir da última unidade amostral.  

O cálculo do número ideal de parcelas, conforme indicado na Figura 267 indicou 

que para uma amostragem satisfatória, levando em consideração a variável de diâmetro 

a altura do peito (DAP), um mínimo de 10 unidades seria suficiente. Sendo assim, como 

foram realizadas 22 unidades amostrais, entende-se como satisfatória a amostragem. 

 

Tabela 63 - Resultados do cálculo de suficiência amostral apresentado na Figura 197 referente a 
mancha florestal norte, tendo como parâmetro do diâmetro a altura do peito médio.  

UA = área total; A = tamanho da amostra; N = número total de parcelas possíveis; S² = variância do parâmetro 
avaliado; E = erro admissível (10%); x = média do parâmetro avaliado; t = valor de distribuição de probabilidade; p = 

nível de probabilidade (95%); GL = graus de liberdade; Dados = número de unidades amostrais realizadas; CV = 
coeficiente de variação; IC = intervalo de confiança inferior e superior; n = número de parcelas ideal. 

UA 113.714,88 m² 

A 2.200 m² 

N 51,6885818 

S² 6,47648774 

E 0,1 

x 15,381777 

t 2,07961384 

p 0,05 

GL 21 

Dados 22 

CV 16,5449 

IC80%(inf) 14,6470 

IC80%(sup) 16,1166 

n 9,6 
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Figura 298 - Curva de suficiência amostral na mancha florestal norte. 

 

 

Estrutura da vegetação  

As classes de altura foram divididas em estrato emergente (30,0 m -18,0 m), 

dossel (17,9 m -12,0 m), sub-bosque superior (11,9 m - 7,0 m) e sub-bosque inferior (6,9 

m - 2,0 m). A matriz de vegetação avaliada apresentou altura média de 8,0 m de altura, 

e valor médio de CAP de 49,7 cm.  

 

Figura 299 - Histograma de altura do componente arbóreo da mancha florestal norte. 
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Figura 300 - Histograma de DAP do componente arbóreo na matriz a norte do empreendimento. 

 

 

No estrato emergente foram amostrados 17 indivíduos, de apenas três espécies, 

Araucaria angustifolia (araucária), Handroanthus albus (ipê-amarelo) e Myrceugenia 

glauscesens (guamirim). No dossel foram amostrados 99 indivíduos de espécies, sendo 

que somente da espécie Araucaria angustifolia (araucaria) foram amostrados 36 

indivíduos, além dessa, foram representativos, Blepharocalyx salicifolius (murta), 

Cinnamomun amoenon (canela), Dasyphyllum spinescens (sucará), Ilex brevicuspis 

(caúna), Lithraea brasiliensis (bugre), Ocotea pulchella (canela-amarela), Prunus 

myrtifolia (pessegueiro-do-mato) e Sebastiania commersoniana (banquilho).  

No estrato de sub-bosque superior foram amostrados 214 indivíduos, 

destacando-se Araucaria angustifolia (araucária), Blepharocalyx salicifolius (murta), 

Casearia decandra (guaçatonga), Cinnamomun amoenom (canela), Eugenia pyriformis 

(uvaia), Lithraea brasiliensis (bugre), Myrceugenia glaucescens (guamirim), Myrcia 

lajeana (guamirim), Myrcienthes gigantea (araçá-do-mato), Myrciaria tenella (camboim), 

Scutia buxifolia (coronilha), Sebastiania commersoniana (branquilho) e Xylosma 

pseudoszalsmanii (sucará).  

O estrato inferior apresentou um total de 257 indivíduos amostrados, com a 

presença de espécies como Annona rugulosa (araticum), Araucaria angustifolia 

(araucária), Blepharocalyx salicifolius (murta), Calyptranthes concinna (guamirim-facho), 
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Casearia decandra (guaçatonga), Miconia cinerascens (pixirica), Myrceugenia 

glaucescens (guamirim), Myrcia lajeana (guamirim), Myrcianthes gigantea (araçá-do-

mato), Myrciaria tenella (camboim), Myrrhinium atropurpureum (pau-ferro), Psidium 

cattleyanum (araçá), Sebastiania brasiliensis (leiteiro) e Sebastiania commersoniana 

(branquilho).  

A matriz de vegetação apresentava serapilheira espessa, de aproximadamente 

6 cm de profundidade em média e estrato regenerativo adensado de aproximadamente 

2 m de altura, salvo em algumas partes próximas à borda da vegetação, nas quais 

observou-se o pisoteio do gado o que impedia a regeneração de estrato herbáceo-

arbustivo. Dentre as espécies que compunham o estrato regenerante, estavam Araucaria 

angustifolia (araucária), Myrciaria tenella (camboim), Zanthoxylum rhoifolium (mamica-

de-cadela), Casearia decandra (guaçatonga), Cupania vernalis (camboatá-vermelho), 

Myrceugenia glauscecens (guamirim), Sebastiania commersoniana (branquilho). O 

estrato herbáceo-arbustivo era composto por Piper aduncum (periparoba), Leandra 

regnelli (pixirica), Smilax cognata (raspa-canela), Justicia carnea e Acalypha gracilis e 

muitas espécies de samambaias e licófitas. 

 

Figura 301 - Vista do interior da vegetação 

 

Figura 302 - Vista do interior da vegetação 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 303 - Vista do interior da vegetação 

 

Figura 304 - Vista do interior da vegetação

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 305 - Vista do interior da vegetação 

 

Figura 306 - Vista do interior da vegetação 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 307 - Interior da vegetação com detalhe 

na mata de xaxim 

 

Figura 308 - Bilbergia nutans (bromélia) no 
interior da vegetação 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Parâmetros fitossociológicos 

Os parâmetros fitossociológicos amostrados no setor norte do empreendimento 

demonstram que a espécies com maiores valores de IVI foi Araucaria angustifolia 
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(araucária) com valor significativamente maior que o restante (20,8%), estando presente 

em toda a extensão da área estudada, ocupando todos estratos, mas com maior 

frequência nos estratos emergentes e dossel. Em seguida as espécies com valores 

determinantes de IVI foram Myrciaria tenella (guamirim) (IVI = 11,6%), espécie frequente 

no sub-bosque inferior, característica de matas com araucária, após Myrceugenia 

glauscecens (guamirim) (IVI = 10,3%) e Sebastiania commersoniana (branquilho) (IVI = 

7,1%). Apesar de Araucaria angustifolia apresentar ao mesmo tempo valor de 

dominância muito superior ao restante das espécies (27,7%), Myrciaria tenella 

apresentou valores maiores de densidade de indivíduos, 495 indivíduos por hectare.  

Os índices de diversidade calculados para a área amostrada foram 

respectivamente 2,72 nats (índice de Shannon-Wiener) e 0,75 (índice de equabilidade).  

 

Tabela 64 - Parâmetros fitossociológicos da mancha de vegetação a norte.  
H = altura média em m; Ni = número de indivíduos; Np = número de parcelas nas quais a espécie foi amostrada; FA 
= frequência absoluta (%); FR = frequência relativa (%); DA = densidade absoluta (ind./ha); DR = densidade relativa 

(%); Abt = área basal total; DOA = dominância absoluta (m²/ha); DOR = dominância relativa (%); VI = valor de 
importância; Vm³ = volumetria em metro cúbico (fator de forma = 0,6); Vmst = volumetria em metro estéreo; cap = 

circunferência a altura do peito médio em cm. 

Espécie H ni np FA FR DA DR Ab DOA DOR IVI Vm³ Vm st cap 

Araucaria angustifolia 12 107 21 95 9,77 486 18,23 6,10 27,7 32,8 20,2 65,7 0,61 72,5 

Myrciaria tenella 6,2 109 19 86 8,84 495 18,57 1,36 6,25 7,35 11,5 4,76 3,12 31,0 

Myrceugenia glaucescens 6,8 80 20 90 9,30 363 13,63 1,48 6,74 7,99 10,3 5,62 3,22 37,1 

Sebastiania commersoniana 9,1 50 13 59 6,05 227 8,52 1,25 5,70 6,75 7,10 6,88 1,91 51,5 

morta 4,4 32 17 77 7,91 145 5,45 1,12 5,09 6,04 6,46 3,09 0,85 52,2 

Lithraea brasiliensis 10,6 27 15 68 6,98 122 4,60 1,38 6,31 7,48 6,35 8,94 1,24 66,3 

Myrcia lajeana 5,4 22 10 45 4,65 100 3,75 0,15 0,69 0,82 3,07 0,13 0,63 24,6 

Blepharocalyx salicifolius 9,1 16 3 13 1,40 72 2,73 0,84 3,82 4,53 2,88 5,36 0,17 72,4 

Handroanthus albus 17 5 4 18 1,86 22 0,85 1,01 4,61 5,47 2,72 11,0 0,00 154,0 

Myrcianthes gigantea 7,7 14 8 36 3,72 63 2,39 0,31 1,43 1,69 2,60 1,44 0,54 41,5 

Casearia decandra 6,2 14 8 36 3,72 63 2,39 0,20 0,93 1,10 2,40 0,77 0,29 34,9 

Cinnamomon amoenon 9,3 8 7 31 3,26 36 1,36 0,37 1,72 2,04 2,22 2,47 0,20 66,9 

Myrcia palustris 4,9 14 7 31 3,26 63 2,39 0,07 0,33 0,40 2,01 0,13 0,21 23,4 

Annona rugulosa 4,5 15 6 27 2,79 68 2,56 0,06 0,28 0,34 1,89 0,00 0,27 22,3 

Calyptranthes concinna 4,8 10 7 31 3,26 45 1,70 0,09 0,42 0,49 1,81 0,08 0,33 26,6 

Ilex theezans 8,4 5 4 18 1,86 22 0,85 0,49 2,24 2,65 1,78 3,19 0,03 95,4 

Dasyphyllum spinescens 11,8 4 3 13 1,40 18 0,68 0,42 1,93 2,29 1,45 2,71 0,00 96,6 

Scutia buxifolia 7,3 7 5 22 2,33 31 1,19 0,11 0,52 0,61 1,37 0,45 0,32 30,0 

Ocotea pulchella 12 3 3 13 1,40 13 0,51 0,32 1,46 1,73 1,21 2,79 0,05 104 

Eugenia pyriformis 9,0 6 4 18 1,86 27 1,02 0,13 0,61 0,72 1,20 0,57 0,39 51,3 

Prunus myrtifolia 9,7 5 3 13 1,40 22 0,85 0,10 0,46 0,55 0,93 0,56 0,20 44,2 

Ilex brevicuspis 12 3 2 9 0,93 13 0,51 0,22 1,01 1,20 0,88 1,75 0,13 89,7 

Xylosma pseudoszalsmanii 7,3 3 3 13 1,40 13 0,51 0,11 0,51 0,60 0,83 0,51 0,13 56,3 

Campomanesia xanthocarpa 9,8 3 3 13 1,40 13 0,51 0,09 0,43 0,52 0,80 0,58 0,04 44,2 

Myrrhinium atropurpureum 6,3 4 2 9 0,93 18 0,68 0,11 0,52 0,62 0,74 0,37 0,14 49,2 

Sapium glandulosum 6,7 3 3 13 1,40 13 0,51 0,02 0,09 0,10 0,67 0,00 0,12 24,5 
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Espécie H ni np FA FR DA DR Ab DOA DOR IVI Vm³ Vm st cap 

Sebastiania brasiliensis 3,8 3 3 13 1,40 13 0,51 0,01 0,04 0,05 0,65 0,00 0,03 17,5 

Ilex paraguariensis 12 1 1 4 0,47 4,5 0,17 0,23 1,04 1,24 0,62 1,65 0,00 170 

Eugenia involucrata 5,8 2 2 9 0,93 9,1 0,34 0,01 0,06 0,07 0,44 0,00 0,08 29,5 

Symplocos uniflora 10 1 1 4 0,47 4,5 0,17 0,08 0,36 0,42 0,35 0,47 0,00 100 

Zanthoxylum rhoifolium 14 1 1 4 0,47 4,5 0,17 0,07 0,34 0,41 0,34 0,62 0,00 98,0 

Styrax leprosus 12 1 1 4 0,47 4,5 0,17 0,06 0,30 0,36 0,33 0,45 0,00 92,0 

Psidium cattleyanum 4,5 2 1 4 0,47 9,1 0,34 0,02 0,11 0,13 0,31 0,00 0,10 39,5 

Allophylus edulis 6,0 2 1 4 0,47 9,1 0,34 0,02 0,09 0,11 0,30 0,00 0,12 35,0 

Miconia cinerascens 4,3 2 1 4 0,47 9,1 0,34 0,00 0,01 0,02 0,27 0,00 0,01 16,0 

Myrcia sp. 5,0 1 1 4 0,47 4,5 0,17 0,00 0,02 0,03 0,22 0,00 0,02 28,0 

Strychnos brasiliensis 4,0 1 1 4 0,47 4,5 0,17 0,00 0,02 0,02 0,22 0,00 0,02 18,0 

Podocarpus lambertii 9,0 1 1 4 0,47 4,5 0,17 0,00 0,02 0,02 0,22 0,00 0,04 25,0 

 

Estágio sucessional 

As médias de altura e diâmetro à altura do peito (DAP), somadas aos parâmetros 

fitossociológicos discutidos anteriormente, demonstram que o enquadramento 

sucessional da matriz de vegetação no setor norte do empreendimento é de estágio 

avançado de regeneração, conforme Resolução CONAMA nº 33/1994 (PRANCHA 07).  

A vegetação estudada apresenta estratificação horizontal pronunciada, com 

clara separação entre quatro estratos arbóreos. A presença de epífitas e lianas é 

frequente ao longo de toda a área, assim como uma serapilheira espessa. A diversidade 

de espécies herbáceas e arbustivas é notável, e torna-se importante enfatizar a presença 

de populações de Dicksonia sellowiana (xaxim) ao longo do córrego. Esta espécie é 

indicadora de estágios mais avançados de regeneração devido à sua baixa tolerância de 

estabelecer populações em meio a mudanças ambientais mais pronunciadas.  

 

Equipe técnica 

A equipe técnica e respectivos número das Anotações de Responsabilidade 

Técnica (ART) encontram-se no item 18 “Equipe Técnica Multidisciplinar” e as ARTs 

estão apresentadas no ANEXO 19 (VOLUME II – APÊNDICES E ANEXOS). Segue 

identificação dos responsáveis: Eduardo Pasini (ART 2018/04886), Elton Leonardo 

Boldo (ART 2018/03315) e José Ribeiro de Araújo Júnior (2018/03317) 
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8.2.1.11. Apresentar estudo de ocorrência das espécies endêmicas, 

raras, imunes, ameaçadas de extinção, bioindicadoras, de 

interesse medicinal e econômico, e aquelas protegidas por 

legislação federal, estadual e municipal na AID e ADA. 

A presença de espécies ameaçadas, em risco de extinção ou imunes ao corte 

na Área Diretamente Afetada foi avaliada de acordo com a Lei Estadual n° 9.519/1992, 

que institui o código florestal do estado do Rio Grande do Sul; o Decreto Estadual n° 

52.109/2014, que apresenta a lista da Flora Ameaçada de Extinção do Rio Grande do 

Sul; a Portaria n° 443/2014, que reconhece as espécies da flora brasileira ameaçadas 

de extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora 

Ameaçadas de Extinção"; a Resolução CONAMA nº 278/2001, que dispõe contra corte 

e exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da Mata Atlântica e Decreto 

Estadual n° 38.355/1998, que estabelece as normas básicas para o manejo dos recursos 

florestais nativos do Estado do Rio Grande do Sul; e Decreto n° 43324/2004, que 

regulamenta o Sistema de Controle de Produtos Florestais Nativos no território do Rio 

Grande do Sul. 

Através do levantamento realizado na área de estudo, pode-se observar a 

presença de poucas espécies ameaçadas de extinção, ou que tenham significativo valor 

medicinal ou econômico, tratando-se de espécies nativas. Dentre as espécies 

ameaçadas de extinção, ou imunes ao corte de acordo com a legislação vigente, pode-

se citar a presença marcante de Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná), a qual é 

predominante nos estratos de dossel e emergente das matrizes florestais na área de 

estudo; Dicksonia sellowiana (xaxim), a qual ocorre nas matas de araucária e compõe o 

estrato de sub-bosque inferior, junto a solos hidromórficos e ambientes úmidos; e a 

espécie campestre de cactos, Parodia ottonis (tuna), a qual ocorre em afloramentos 

rochosos em meio à campos secos, sujos ou limpos. Dentre estas espécies somente 

Araucaria angustifolia não se encontra na lista de espécies ameaçadas do Estado do Rio 

Grande do Sul, entretanto, conforme a legislação vigente, a mesma é considerada imune 

ao corte, e seu manejo deve levar em consideração medidas mitigatórias e 

compensatórias apropriadas. Por outro lado, tanto Parodia ottonis quanto Dicksonia 

sellowiana encontram-se enquadradas como Vulneráveis na Lista da Flora Ameaçada 

de Extinção do Rio Grande do Sul, e sua preservação deve ser garantida. Ao total foram 

amostrados e georreferenciados 485 indivíduos de Araucaria angustifolia, 350 indivíduos 

de Dicksonia sellowiana e duas populações de Parodia ottonis. 
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Figura 309 - Vista geral de mata com 

araucária. 

 

Figura 310 - Indivíduo de Araucaria 
angustifolia. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 311 - Profissional medindo o CAP de 

araucária. 

 

Figura 312 - Marcação com tinta indelével em 
araucária. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
 

Figura 313 - Habitat de Dicksonia sellowiana. 

 

Figura 314 - Indivíduos de Dicksonia 
sellowiana (xaxim). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 315 - Hábitat de Parodia ottonis. 

 

Figura 316 - Indivíduos de Parodia ottonis. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Na Tabela 65, Tabela 66 e Tabela 67 são indicados os pontos de ocorrência dos 

indivíduos destas espécies, assim como observações gerais.  

 

Tabela 65 - Indivíduos amostrados de Araucaria angustifolia com parâmetros amostrados. 
Coordenadas geográficas; H = altura em metros; CAP = circunferência em cm; Abi = área basal 

individual; Vm³ = volumetria em metro cúbico; Vmst = volumetria em metro estéreo. 

N° Espécie Latitude Longitude H (m) cap 1 (cm) cap 2 (cm) Abi Vm³ Vmst 

1 Araucaria angustifolia -29,17995 -50,89123 13 132  0,140 1,260 0,470 

2 Araucaria angustifolia -29,18000 -50,89120 13 201  0,320 2,930 1,100 

3 Araucaria angustifolia -29,18005 -50,89120 14 176  0,250 2,410 0,910 

4 Araucaria angustifolia -29,17994 -50,89117 12 179  0,260 2,140 0,800 

5 Araucaria angustifolia -29,18003 -50,89101 8 38  0,010 0,060 0,020 

6 Araucaria angustifolia -29,18002 -50,89095 14 123 85 0,180 1,730 0,650 

7 Araucaria angustifolia -29,18000 -50,89091 12 53  0,020 0,190 0,070 

8 Araucaria angustifolia -29,17994 -50,89084 13 85  0,060 0,520 0,200 

9 Araucaria angustifolia -29,17988 -50,89080 12 154  0,190 1,580 0,590 

10 Araucaria angustifolia -29,17975 -50,89090 11 88  0,060 0,470 0,180 

11 Araucaria angustifolia -29,18018 -50,89091 9 53  0,020 0,140 0,050 

12 Araucaria angustifolia -29,18018 -50,89095 7 88  0,060 0,300 0,110 

13 Araucaria angustifolia -29,18017 -50,89096 10 60  0,030 0,200 0,070 

14 Araucaria angustifolia -29,18020 -50,89080 11 141  0,160 1,230 0,460 

15 Araucaria angustifolia -29,18008 -50,89061 11 50  0,020 0,150 0,060 

16 Araucaria angustifolia -29,18002 -50,89057 14 123  0,120 1,170 0,440 

17 Araucaria angustifolia -29,18002 -50,89053 15 163  0,210 2,230 0,840 

18 Araucaria angustifolia -29,17998 -50,89051 17 97  0,080 0,900 0,340 

19 Araucaria angustifolia -29,17993 -50,89046 13 75  0,050 0,410 0,150 

20 Araucaria angustifolia -29,17995 -50,89042 16 107  0,090 1,020 0,380 

21 Araucaria angustifolia -29,18001 -50,89042 13 97  0,080 0,690 0,260 

22 Araucaria angustifolia -29,17991 -50,89036 19 141  0,160 2,120 0,790 

23 Araucaria angustifolia -29,17995 -50,89029 9 82  0,050 0,330 0,130 

24 Araucaria angustifolia -29,17994 -50,89027 16 126  0,130 1,410 0,530 
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N° Espécie Latitude Longitude H (m) cap 1 (cm) cap 2 (cm) Abi Vm³ Vmst 

25 Araucaria angustifolia -29,17999 -50,89025 17 126  0,130 1,500 0,560 

26 Araucaria angustifolia -29,18001 -50,89028 18 135  0,150 1,830 0,690 

27 Araucaria angustifolia -29,18005 -50,89026 20 129  0,130 1,850 0,690 

28 Araucaria angustifolia -29,18006 -50,89028 23 151  0,180 2,910 1,090 

29 Araucaria angustifolia -29,18011 -50,89035 8 35  0,010 0,050 0,020 

30 Araucaria angustifolia -29,18009 -50,89036 10 53  0,020 0,160 0,060 

31 Araucaria angustifolia -29,18017 -50,88995 20 160  0,200 2,860 1,070 

32 Araucaria angustifolia -29,18023 -50,88991 10 66  0,030 0,240 0,090 

33 Araucaria angustifolia -29,18007 -50,88990 15 210  0,350 3,700 1,390 

34 Araucaria angustifolia -29,18035 -50,89029 13 75  0,050 0,410 0,150 

35 Araucaria angustifolia -29,18030 -50,89050 12 75  0,050 0,380 0,140 

36 Araucaria angustifolia -29,18211 -50,88958 7 145  0,170 0,810 0,310 

37 Araucaria angustifolia -29,18199 -50,88942 5 116  0,110 0,380 0,140 

38 Araucaria angustifolia -29,18199 -50,88942 4 53  0,020 0,060 0,020 

39 Araucaria angustifolia -29,18189 -50,88935 7 135  0,150 0,710 0,270 

40 Araucaria angustifolia -29,18132 -50,88732 12 79  0,050 0,410 0,150 

41 Araucaria angustifolia -29,18133 -50,88735 13 116  0,110 0,980 0,370 

42 Araucaria angustifolia -29,18136 -50,88716 13 107  0,090 0,830 0,310 

43 Araucaria angustifolia -29,18116 -50,88710 13 126  0,130 1,140 0,430 

44 Araucaria angustifolia -29,18114 -50,88710 12 138 66 0,190 1,570 0,590 

45 Araucaria angustifolia -29,18116 -50,88679 14 138  0,150 1,490 0,560 

46 Araucaria angustifolia -29,18119 -50,88676 14 132  0,140 1,360 0,510 

47 Araucaria angustifolia -29,18133 -50,88693 17 126  0,130 1,500 0,560 

48 Araucaria angustifolia -29,18141 -50,88715 16 126  0,130 1,410 0,530 

49 Araucaria angustifolia -29,18139 -50,88692 10 31  0,010 0,060 0,020 

50 Araucaria angustifolia -29,18137 -50,88682 8 25  0,010 0,030 0,010 

51 Araucaria angustifolia -29,18140 -50,88678 11 60  0,030 0,220 0,080 

52 Araucaria angustifolia -29,18139 -50,88679 12 38  0,010 0,100 0,040 

53 Araucaria angustifolia -29,18142 -50,88676 15 88  0,060 0,650 0,240 

54 Araucaria angustifolia -29,18142 -50,88679 17 123  0,120 1,420 0,530 

55 Araucaria angustifolia -29,18144 -50,88678 15 97  0,080 0,790 0,300 

56 Araucaria angustifolia -29,18149 -50,88673 13 101  0,080 0,730 0,270 

57 Araucaria angustifolia -29,18150 -50,88664 16 107  0,090 1,020 0,380 

58 Araucaria angustifolia -29,18149 -50,88663 17 110  0,100 1,150 0,430 

59 Araucaria angustifolia -29,18147 -50,88662 16 123  0,120 1,340 0,500 

60 Araucaria angustifolia -29,18147 -50,88655 15 66  0,030 0,360 0,140 

61 Araucaria angustifolia -29,18153 -50,88638 16 138  0,150 1,700 0,640 

62 Araucaria angustifolia -29,18159 -50,88635 16 126  0,130 1,410 0,530 

63 Araucaria angustifolia -29,18156 -50,88651 20 157  0,200 2,750 1,030 

64 Araucaria angustifolia -29,18156 -50,88655 20 141  0,160 2,230 0,840 

65 Araucaria angustifolia -29,18158 -50,88654 13 69  0,040 0,350 0,130 

66 Araucaria angustifolia -29,18165 -50,88655 17 63  0,030 0,370 0,140 

67 Araucaria angustifolia -29,18161 -50,88653 16 94  0,070 0,790 0,300 

68 Araucaria angustifolia -29,18164 -50,88658 19 148  0,170 2,310 0,870 

69 Araucaria angustifolia -29,18170 -50,88666 18 141  0,160 2,000 0,750 
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70 Araucaria angustifolia -29,18159 -50,88667 18 141  0,160 2,000 0,750 

71 Araucaria angustifolia -29,18156 -50,88673 18 119  0,110 1,430 0,540 

72 Araucaria angustifolia -29,18158 -50,88683 17 110  0,100 1,150 0,430 

73 Araucaria angustifolia -29,18152 -50,88689 17 107  0,090 1,080 0,410 

74 Araucaria angustifolia -29,18146 -50,88697 17 79  0,050 0,580 0,220 

75 Araucaria angustifolia -29,18144 -50,88700 17 75  0,050 0,540 0,200 

76 Araucaria angustifolia -29,18145 -50,88697 5 16  0,000 0,010 0,000 

77 Araucaria angustifolia -29,18142 -50,88697 20 94 35 0,080 1,120 0,420 

78 Araucaria angustifolia -29,18144 -50,88690 16 63  0,030 0,350 0,130 

79 Araucaria angustifolia -29,18140 -50,88692 8 25  0,010 0,030 0,010 

80 Araucaria angustifolia -29,18150 -50,88701 20 82  0,050 0,740 0,280 

81 Araucaria angustifolia -29,18151 -50,88703 17 63  0,030 0,370 0,140 

82 Araucaria angustifolia -29,18156 -50,88701 22 113  0,100 1,570 0,590 

83 Araucaria angustifolia -29,18165 -50,88701 21 145  0,170 2,440 0,920 

84 Araucaria angustifolia -29,18161 -50,88714 16 101  0,080 0,900 0,340 

85 Araucaria angustifolia -29,18160 -50,88714 20 110  0,100 1,350 0,510 

86 Araucaria angustifolia -29,18156 -50,88716 22 116  0,110 1,660 0,620 

87 Araucaria angustifolia -29,18157 -50,88735 23 141  0,160 2,560 0,960 

88 Araucaria angustifolia -29,18161 -50,88739 19 113  0,100 1,350 0,510 

89 Araucaria angustifolia -29,18148 -50,88735 15 97  0,080 0,790 0,300 

90 Araucaria angustifolia -29,18264 -50,88943 10 207  0,340 2,400 0,900 

91 Araucaria angustifolia -29,18263 -50,88949 7 104  0,090 0,420 0,160 

92 Araucaria angustifolia -29,18248 -50,88853 11 85  0,060 0,440 0,170 

93 Araucaria angustifolia -29,18249 -50,88853 12 101  0,080 0,680 0,250 

94 Araucaria angustifolia -29,18248 -50,88846 5 63  0,030 0,110 0,040 

95 Araucaria angustifolia -29,18235 -50,88823 7 123  0,120 0,590 0,220 

96 Araucaria angustifolia -29,18229 -50,88826 12 123  0,120 1,000 0,380 

97 Araucaria angustifolia -29,18226 -50,88824 5 50 28 0,030 0,090 0,030 

98 Araucaria angustifolia -29,18232 -50,88819 4,5 38  0,010 0,040 0,010 

99 Araucaria angustifolia -29,18232 -50,88815 4 25  0,010 0,010 0,010 

100 Araucaria angustifolia -29,18227 -50,88814 4,5 31  0,010 0,020 0,010 

101 Araucaria angustifolia -29,18283 -50,88857 8 126  0,130 0,700 0,260 

102 Araucaria angustifolia -29,18287 -50,88850 8 110 69 0,130 0,750 0,280 

103 Araucaria angustifolia -29,18285 -50,88846 8 188  0,280 1,580 0,590 

104 Araucaria angustifolia -29,18283 -50,88849 9 116  0,110 0,680 0,250 

105 Araucaria angustifolia -29,18271 -50,88855 10 66  0,030 0,240 0,090 

106 Araucaria angustifolia -29,18259 -50,88843 7 38  0,010 0,060 0,020 

107 Araucaria angustifolia -29,18281 -50,88836 12 101  0,080 0,680 0,250 

108 Araucaria angustifolia -29,18265 -50,88811 12 82  0,050 0,450 0,170 

109 Araucaria angustifolia -29,18262 -50,88810 5 25  0,010 0,020 0,010 

110 Araucaria angustifolia -29,18259 -50,88809 13 135  0,150 1,320 0,500 

111 Araucaria angustifolia -29,18255 -50,88812 12 75  0,050 0,380 0,140 

112 Araucaria angustifolia -29,18242 -50,88783 12 145  0,170 1,400 0,520 

113 Araucaria angustifolia -29,18231 -50,88730 14 173  0,240 2,330 0,870 

114 Araucaria angustifolia -29,18214 -50,88709 16 113  0,100 1,140 0,430 
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115 Araucaria angustifolia -29,18212 -50,88710 16 104  0,090 0,960 0,360 

116 Araucaria angustifolia -29,18240 -50,88691 11 50  0,020 0,150 0,060 

117 Araucaria angustifolia -29,18238 -50,88685 18 113  0,100 1,280 0,480 

118 Araucaria angustifolia -29,18231 -50,88677 15 110  0,100 1,010 0,380 

119 Araucaria angustifolia -29,18229 -50,88675 16 38  0,010 0,130 0,050 

120 Araucaria angustifolia -29,18230 -50,88664 17 126  0,130 1,500 0,560 

121 Araucaria angustifolia -29,18231 -50,88654 20 129  0,130 1,850 0,690 

122 Araucaria angustifolia -29,18218 -50,88631 18 123  0,120 1,510 0,560 

123 Araucaria angustifolia -29,18211 -50,88624 10 88  0,060 0,430 0,160 

124 Araucaria angustifolia -29,18211 -50,88622 13 138  0,150 1,380 0,520 

125 Araucaria angustifolia -29,18194 -50,88622 22 132  0,140 2,130 0,800 

126 Araucaria angustifolia -29,18222 -50,88607 12 57  0,030 0,210 0,080 

127 Araucaria angustifolia -29,18240 -50,88598 10 85  0,060 0,400 0,150 

128 Araucaria angustifolia -29,18241 -50,88600 9 79  0,050 0,310 0,120 

129 Araucaria angustifolia -29,18233 -50,88607 12 47  0,020 0,150 0,060 

130 Araucaria angustifolia -29,18241 -50,88609 16 119  0,110 1,270 0,480 

131 Araucaria angustifolia -29,18247 -50,88620 13 123  0,120 1,090 0,410 

132 Araucaria angustifolia -29,18255 -50,88619 16 141  0,160 1,780 0,670 

133 Araucaria angustifolia -29,18256 -50,88612 13 88  0,060 0,560 0,210 

134 Araucaria angustifolia -29,18259 -50,88620 17 101  0,080 0,960 0,360 

135 Araucaria angustifolia -29,18258 -50,88626 11 82  0,050 0,410 0,150 

136 Araucaria angustifolia -29,18263 -50,88636 13 88  0,060 0,560 0,210 

137 Araucaria angustifolia -29,18263 -50,88639 13 94  0,070 0,640 0,240 

138 Araucaria angustifolia -29,18263 -50,88655 4 25  0,010 0,010 0,010 

139 Araucaria angustifolia -29,18266 -50,88663 10 79  0,050 0,340 0,130 

140 Araucaria angustifolia -29,18258 -50,88666 5 25  0,010 0,020 0,010 

141 Araucaria angustifolia -29,18255 -50,88661 3 16  0,000 0,000 0,000 

142 Araucaria angustifolia -29,18253 -50,88648 12 119  0,110 0,950 0,360 

143 Araucaria angustifolia -29,18287 -50,88601 17 101  0,080 0,960 0,360 

144 Araucaria angustifolia -29,18400 -50,88687 13 148  0,170 1,580 0,590 

145 Araucaria angustifolia -29,18395 -50,88675 10 47  0,020 0,120 0,050 

146 Araucaria angustifolia -29,18384 -50,88663 13 119  0,110 1,030 0,390 

147 Araucaria angustifolia -29,18378 -50,88664 14 132  0,140 1,360 0,510 

148 Araucaria angustifolia -29,18379 -50,88678 13 173  0,240 2,160 0,810 

149 Araucaria angustifolia -29,18381 -50,88672 6 22  0,000 0,020 0,010 

150 Araucaria angustifolia -29,18354 -50,88680 16 107  0,090 1,020 0,380 

151 Araucaria angustifolia -29,18353 -50,88679 10 82  0,050 0,370 0,140 

152 Araucaria angustifolia -29,18351 -50,88691 20 132  0,140 1,940 0,730 

153 Araucaria angustifolia -29,18359 -50,88696 10 66  0,030 0,240 0,090 

154 Araucaria angustifolia -29,18360 -50,88702 23 270  0,580 9,360 3,510 

155 Araucaria angustifolia -29,18370 -50,88697 12 170  0,230 1,920 0,720 

156 Araucaria angustifolia -29,18375 -50,88699 11 113  0,100 0,780 0,290 

157 Araucaria angustifolia -29,18397 -50,88670 3 47  0,020 0,040 0,010 

158 Araucaria angustifolia -29,18407 -50,88650 19 132  0,140 1,840 0,690 

159 Araucaria angustifolia -29,18404 -50,88651 10 53  0,020 0,160 0,060 
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160 Araucaria angustifolia -29,18398 -50,88639 14 104  0,090 0,840 0,310 

161 Araucaria angustifolia -29,18379 -50,88640 9 69  0,040 0,240 0,090 

162 Araucaria angustifolia -29,18378 -50,88643 10 69  0,040 0,270 0,100 

163 Araucaria angustifolia -29,18377 -50,88632 4 22  0,000 0,010 0,000 

164 Araucaria angustifolia -29,18373 -50,88626 4,5 25  0,010 0,020 0,010 

165 Araucaria angustifolia -29,18371 -50,88626 5 35  0,010 0,030 0,010 

166 Araucaria angustifolia -29,18373 -50,88627 12 113  0,100 0,860 0,320 

167 Araucaria angustifolia -29,18377 -50,88613 4 25  0,010 0,010 0,010 

168 Araucaria angustifolia -29,18382 -50,88619 11 88  0,060 0,470 0,180 

169 Araucaria angustifolia -29,18386 -50,88619 3 13  0,000 0,000 0,000 

170 Araucaria angustifolia -29,18389 -50,88618 11 94  0,070 0,540 0,200 

171 Araucaria angustifolia -29,18393 -50,88619 4 31  0,010 0,020 0,010 

172 Araucaria angustifolia -29,18389 -50,88617 5 41  0,010 0,050 0,020 

173 Araucaria angustifolia -29,18382 -50,88612 9 72  0,040 0,260 0,100 

174 Araucaria angustifolia -29,18382 -50,88612 6 57  0,030 0,110 0,040 

175 Araucaria angustifolia -29,18377 -50,88604 6 53  0,020 0,100 0,040 

176 Araucaria angustifolia -29,18379 -50,88606 5,5 50  0,020 0,080 0,030 

177 Araucaria angustifolia -29,18374 -50,88609 18 135 69 0,180 2,310 0,870 

178 Araucaria angustifolia -29,18373 -50,88613 4,5 35  0,010 0,030 0,010 

179 Araucaria angustifolia -29,18362 -50,88613 12 88  0,060 0,520 0,190 

180 Araucaria angustifolia -29,18361 -50,88611 9 88  0,060 0,390 0,150 

181 Araucaria angustifolia -29,18357 -50,88616 11 104  0,090 0,660 0,250 

182 Araucaria angustifolia -29,18346 -50,88612 4 22  0,000 0,010 0,000 

183 Araucaria angustifolia -29,18339 -50,88614 9 69  0,040 0,240 0,090 

184 Araucaria angustifolia -29,18339 -50,88614 9 50  0,020 0,130 0,050 

185 Araucaria angustifolia -29,18343 -50,88601 15 101  0,080 0,840 0,320 

186 Araucaria angustifolia -29,18343 -50,88596 5 25  0,010 0,020 0,010 

187 Araucaria angustifolia -29,18343 -50,88595 7 57  0,030 0,120 0,050 

188 Araucaria angustifolia -29,18316 -50,88595 11 63  0,030 0,240 0,090 

189 Araucaria angustifolia -29,18318 -50,88593 12 63  0,030 0,260 0,100 

190 Araucaria angustifolia -29,18304 -50,88597 9 72  0,040 0,260 0,100 

191 Araucaria angustifolia -29,18306 -50,88603 9 75  0,050 0,290 0,110 

192 Araucaria angustifolia -29,18307 -50,88612 7 31  0,010 0,040 0,010 

193 Araucaria angustifolia -29,18301 -50,88605 9 82  0,050 0,330 0,130 

194 Araucaria angustifolia -29,18301 -50,88591 5 22  0,000 0,010 0,010 

195 Araucaria angustifolia -29,18301 -50,88590 5 57  0,030 0,090 0,030 

196 Araucaria angustifolia -29,18296 -50,88589 3,5 22  0,000 0,010 0,000 

197 Araucaria angustifolia -29,18296 -50,88586 5 47  0,020 0,060 0,020 

198 Araucaria angustifolia -29,18307 -50,88574 3,5 16  0,000 0,000 0,000 

199 Araucaria angustifolia -29,18309 -50,88578 3,5 16  0,000 0,000 0,000 

200 Araucaria angustifolia -29,18318 -50,88573 11 91  0,070 0,510 0,190 

201 Araucaria angustifolia -29,18322 -50,88565 8 28  0,010 0,040 0,010 

202 Araucaria angustifolia -29,18321 -50,88561 12 101 44 0,100 0,810 0,300 

203 Araucaria angustifolia -29,18425 -50,88726 10 53  0,020 0,160 0,060 

204 Araucaria angustifolia -29,18331 -50,88567 3 16  0,000 0,000 0,000 
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205 Araucaria angustifolia -29,18330 -50,88566 3 16  0,000 0,000 0,000 

206 Araucaria angustifolia -29,18327 -50,88565 10 57  0,030 0,180 0,070 

207 Araucaria angustifolia -29,18333 -50,88569 8 38  0,010 0,060 0,020 

208 Araucaria angustifolia -29,18334 -50,88570 12 88  0,060 0,520 0,190 

209 Araucaria angustifolia -29,18339 -50,88566 9 66  0,030 0,220 0,080 

210 Araucaria angustifolia -29,18336 -50,88565 5 41  0,010 0,050 0,020 

211 Araucaria angustifolia -29,18339 -50,88566 5 25  0,010 0,020 0,010 

212 Araucaria angustifolia -29,18337 -50,88564 7 41  0,010 0,070 0,020 

213 Araucaria angustifolia -29,18340 -50,88562 8 75  0,050 0,250 0,100 

214 Araucaria angustifolia -29,18342 -50,88563 5 25  0,010 0,020 0,010 

215 Araucaria angustifolia -29,18342 -50,88566 8 25  0,010 0,030 0,010 

216 Araucaria angustifolia -29,18340 -50,88566 11 60  0,030 0,220 0,080 

217 Araucaria angustifolia -29,18340 -50,88568 10 60  0,030 0,200 0,070 

218 Araucaria angustifolia -29,18339 -50,88569 5 22  0,000 0,010 0,010 

219 Araucaria angustifolia -29,18342 -50,88573 4 85  0,060 0,160 0,060 

220 Araucaria angustifolia -29,18346 -50,88573 5 28  0,010 0,020 0,010 

221 Araucaria angustifolia -29,18345 -50,88576 6,5 44  0,020 0,070 0,030 

222 Araucaria angustifolia -29,18347 -50,88571 9 57  0,030 0,160 0,060 

223 Araucaria angustifolia -29,18347 -50,88572 5 25  0,010 0,020 0,010 

224 Araucaria angustifolia -29,18348 -50,88573 3,5 13  0,000 0,000 0,000 

225 Araucaria angustifolia -29,18341 -50,88585 9 53  0,020 0,140 0,050 

226 Araucaria angustifolia -29,18353 -50,88573 11 72  0,040 0,320 0,120 

227 Araucaria angustifolia -29,18355 -50,88577 5 41  0,010 0,050 0,020 

228 Araucaria angustifolia -29,18350 -50,88562 14 145  0,170 1,630 0,610 

229 Araucaria angustifolia -29,18357 -50,88569 2,5 16  0,000 0,000 0,000 

230 Araucaria angustifolia -29,18357 -50,88584 10 75  0,050 0,320 0,120 

231 Araucaria angustifolia -29,18353 -50,88587 14 94  0,070 0,690 0,260 

232 Araucaria angustifolia -29,18357 -50,88594 6 38  0,010 0,050 0,020 

233 Araucaria angustifolia -29,18357 -50,88598 3,5 22  0,000 0,010 0,000 

234 Araucaria angustifolia -29,18357 -50,88582 12 57  0,030 0,210 0,080 

235 Araucaria angustifolia -29,18367 -50,88593 11 66  0,030 0,270 0,100 

236 Araucaria angustifolia -29,18362 -50,88596 8 44  0,020 0,090 0,030 

237 Araucaria angustifolia -29,18360 -50,88598 12 82  0,050 0,450 0,170 

238 Araucaria angustifolia -29,18361 -50,88603 6 31  0,010 0,030 0,010 

239 Araucaria angustifolia -29,18372 -50,88593 10 72  0,040 0,290 0,110 

240 Araucaria angustifolia -29,18366 -50,88568 8 38  0,010 0,060 0,020 

241 Araucaria angustifolia -29,18371 -50,88566 13 63  0,030 0,290 0,110 

242 Araucaria angustifolia -29,18371 -50,88568 8 38  0,010 0,060 0,020 

243 Araucaria angustifolia -29,18371 -50,88557 11 53  0,020 0,170 0,070 

244 Araucaria angustifolia -29,18365 -50,88552 9 35  0,010 0,060 0,020 

245 Araucaria angustifolia -29,18364 -50,88538 11 72  0,040 0,320 0,120 

246 Araucaria angustifolia -29,18359 -50,88539 10 47  0,020 0,120 0,050 

247 Araucaria angustifolia -29,18359 -50,88545 8 25  0,010 0,030 0,010 

248 Araucaria angustifolia -29,18359 -50,88552 4,5 19  0,000 0,010 0,000 

249 Araucaria angustifolia -29,18357 -50,88555 9 35  0,010 0,060 0,020 
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250 Araucaria angustifolia -29,18352 -50,88553 10 75  0,050 0,320 0,120 

251 Araucaria angustifolia -29,18368 -50,88531 17 167  0,220 2,630 0,990 

252 Araucaria angustifolia -29,18373 -50,88532 3 16  0,000 0,000 0,000 

253 Araucaria angustifolia -29,18374 -50,88532 6 38  0,010 0,050 0,020 

254 Araucaria angustifolia -29,18377 -50,88529 12 60  0,030 0,240 0,090 

255 Araucaria angustifolia -29,18385 -50,88534 8 35  0,010 0,050 0,020 

256 Araucaria angustifolia -29,18387 -50,88536 3 16  0,000 0,000 0,000 

257 Araucaria angustifolia -29,18389 -50,88536 9 63  0,030 0,200 0,070 

258 Araucaria angustifolia -29,18388 -50,88534 6 31  0,010 0,030 0,010 

259 Araucaria angustifolia -29,18398 -50,88529 12 126  0,130 1,060 0,400 

260 Araucaria angustifolia -29,18396 -50,88520 12 75  0,050 0,380 0,140 

261 Araucaria angustifolia -29,18397 -50,88516 12 69  0,040 0,320 0,120 

262 Araucaria angustifolia -29,18389 -50,88509 10 50  0,020 0,140 0,050 

263 Araucaria angustifolia -29,18405 -50,88529 16 107  0,090 1,020 0,380 

264 Araucaria angustifolia -29,18398 -50,88533 17 154  0,190 2,250 0,840 

265 Araucaria angustifolia -29,18402 -50,88533 18 97  0,080 0,950 0,360 

266 Araucaria angustifolia -29,18397 -50,88536 11 63 38 0,040 0,330 0,120 

267 Araucaria angustifolia -29,18400 -50,88557 15 53  0,020 0,240 0,090 

268 Araucaria angustifolia -29,18392 -50,88562 18 119  0,110 1,430 0,540 

269 Araucaria angustifolia -29,18398 -50,88566 15 107  0,090 0,950 0,360 

270 Araucaria angustifolia -29,18397 -50,88571 15 110  0,100 1,010 0,380 

271 Araucaria angustifolia -29,18389 -50,88567 15 132  0,140 1,460 0,550 

272 Araucaria angustifolia -29,18390 -50,88566 16 119  0,110 1,270 0,480 

273 Araucaria angustifolia -29,18387 -50,88565 13 75  0,050 0,410 0,150 

274 Araucaria angustifolia -29,18384 -50,88564 6 22  0,000 0,020 0,010 

275 Araucaria angustifolia -29,18388 -50,88568 9 41  0,010 0,080 0,030 

276 Araucaria angustifolia -29,18386 -50,88559 15 126  0,130 1,320 0,500 

277 Araucaria angustifolia -29,18381 -50,88556 17 163  0,210 2,530 0,950 

278 Araucaria angustifolia -29,18384 -50,88555 14 85  0,060 0,560 0,210 

279 Araucaria angustifolia -29,18387 -50,88545 17 145  0,170 1,980 0,740 

280 Araucaria angustifolia -29,18384 -50,88541 9 75  0,050 0,290 0,110 

281 Araucaria angustifolia -29,18378 -50,88542 11 79  0,050 0,380 0,140 

282 Araucaria angustifolia -29,18385 -50,88580 10 75  0,050 0,320 0,120 

283 Araucaria angustifolia -29,18381 -50,88583 8 25  0,010 0,030 0,010 

284 Araucaria angustifolia -29,18385 -50,88584 9 41 75 0,060 0,370 0,140 

285 Araucaria angustifolia -29,18385 -50,88587 14 116  0,110 1,050 0,400 

286 Araucaria angustifolia -29,18392 -50,88582 14 132  0,140 1,360 0,510 

287 Araucaria angustifolia -29,18389 -50,88589 6 31  0,010 0,030 0,010 

288 Araucaria angustifolia -29,18391 -50,88589 14 129  0,130 1,290 0,490 

289 Araucaria angustifolia -29,18390 -50,88593 13 91  0,070 0,600 0,230 

290 Araucaria angustifolia -29,18391 -50,88595 12 72  0,040 0,350 0,130 

291 Araucaria angustifolia -29,18397 -50,88593 16 132  0,140 1,550 0,580 

292 Araucaria angustifolia -29,18397 -50,88596 6 35  0,010 0,040 0,010 

293 Araucaria angustifolia -29,18396 -50,88600 15 107  0,090 0,950 0,360 

294 Araucaria angustifolia -29,18398 -50,88602 5 28  0,010 0,020 0,010 
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295 Araucaria angustifolia -29,18397 -50,88606 19 157  0,200 2,610 0,980 

296 Araucaria angustifolia -29,18401 -50,88606 10 85  0,060 0,400 0,150 

297 Araucaria angustifolia -29,18395 -50,88611 4 25  0,010 0,010 0,010 

298 Araucaria angustifolia -29,18393 -50,88608 17 119  0,110 1,350 0,510 

299 Araucaria angustifolia -29,18393 -50,88614 16 50 35 0,030 0,330 0,120 

300 Araucaria angustifolia -29,18397 -50,88618 10 97  0,080 0,530 0,200 

301 Araucaria angustifolia -29,18410 -50,88602 15 119  0,110 1,190 0,450 

302 Araucaria angustifolia -29,18408 -50,88606 6 63  0,030 0,130 0,050 

303 Araucaria angustifolia -29,18411 -50,88598 15 154  0,190 1,980 0,740 

304 Araucaria angustifolia -29,18415 -50,88591 8 57  0,030 0,140 0,050 

305 Araucaria angustifolia -29,18418 -50,88583 17 157  0,200 2,340 0,880 

306 Araucaria angustifolia -29,18434 -50,88589 14 182  0,260 2,590 0,970 

307 Araucaria angustifolia -29,18437 -50,88583 16 167  0,220 2,470 0,930 

308 Araucaria angustifolia -29,18425 -50,88567 15 163  0,210 2,230 0,840 

309 Araucaria angustifolia -29,18423 -50,88575 5 31  0,010 0,030 0,010 

310 Araucaria angustifolia -29,18412 -50,88569 13 151  0,180 1,650 0,620 

311 Araucaria angustifolia -29,18406 -50,88571 7 53  0,020 0,110 0,040 

312 Araucaria angustifolia -29,18405 -50,88573 15 157  0,200 2,060 0,770 

313 Araucaria angustifolia -29,18426 -50,88666 12 154  0,190 1,580 0,590 

314 Araucaria angustifolia -29,18418 -50,88647 3 19  0,000 0,010 0,000 

315 Araucaria angustifolia -29,18413 -50,88643 3,5 22  0,000 0,010 0,000 

316 Araucaria angustifolia -29,18419 -50,88641 12 132 129 0,270 2,270 0,850 

317 Araucaria angustifolia -29,18417 -50,88634 10 82  0,050 0,370 0,140 

318 Araucaria angustifolia -29,18410 -50,88633 12 132  0,140 1,160 0,440 

319 Araucaria angustifolia -29,18410 -50,88622 16 157  0,200 2,200 0,830 

320 Araucaria angustifolia -29,18418 -50,88617 11 129  0,130 1,020 0,380 

321 Araucaria angustifolia -29,18446 -50,88591 10 88  0,060 0,430 0,160 

322 Araucaria angustifolia -29,18456 -50,88595 9 72  0,040 0,260 0,100 

323 Araucaria angustifolia -29,18461 -50,88587 10 107  0,090 0,640 0,240 

324 Araucaria angustifolia -29,18463 -50,88585 11 97  0,080 0,580 0,220 

325 Araucaria angustifolia -29,18452 -50,88580 12 123  0,120 1,000 0,380 

326 Araucaria angustifolia -29,18449 -50,88578 16 101  0,080 0,900 0,340 

327 Araucaria angustifolia -29,18445 -50,88575 11 72  0,040 0,320 0,120 

328 Araucaria angustifolia -29,18452 -50,88560 12 145  0,170 1,400 0,520 

329 Araucaria angustifolia -29,18439 -50,88563 15 123  0,120 1,250 0,470 

330 Araucaria angustifolia -29,18433 -50,88556 6 35  0,010 0,040 0,010 

331 Araucaria angustifolia -29,18425 -50,88553 7 47  0,020 0,090 0,030 

332 Araucaria angustifolia -29,18419 -50,88549 9 41  0,010 0,080 0,030 

333 Araucaria angustifolia -29,18415 -50,88537 14 163  0,210 2,080 0,780 

334 Araucaria angustifolia -29,18414 -50,88540 15 148  0,170 1,820 0,680 

335 Araucaria angustifolia -29,18412 -50,88553 12 75  0,050 0,380 0,140 

336 Araucaria angustifolia -29,18422 -50,88527 15 141  0,160 1,670 0,630 

337 Araucaria angustifolia -29,18408 -50,88523 15 151  0,180 1,900 0,710 

338 Araucaria angustifolia -29,18410 -50,88513 3,5 16  0,000 0,000 0,000 

339 Araucaria angustifolia -29,18429 -50,88527 11 82  0,050 0,410 0,150 
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340 Araucaria angustifolia -29,18431 -50,88530 12 72  0,040 0,350 0,130 

341 Araucaria angustifolia -29,18428 -50,88542 12 160  0,200 1,720 0,640 

342 Araucaria angustifolia -29,18435 -50,88561 6 22  0,000 0,020 0,010 

343 Araucaria angustifolia -29,18454 -50,88558 6 50  0,020 0,080 0,030 

344 Araucaria angustifolia -29,18454 -50,88534 11 88  0,060 0,470 0,180 

345 Araucaria angustifolia -29,18455 -50,88531 9 44  0,020 0,100 0,040 

346 Araucaria angustifolia -29,18480 -50,88522 13 145  0,170 1,510 0,570 

347 Araucaria angustifolia -29,18481 -50,88521 13 154  0,190 1,720 0,640 

348 Araucaria angustifolia -29,18483 -50,88516 13 154  0,190 1,720 0,640 

349 Araucaria angustifolia -29,18495 -50,88516 11 138  0,150 1,170 0,440 

350 Araucaria angustifolia -29,18495 -50,88513 6 35  0,010 0,040 0,010 

351 Araucaria angustifolia -29,18497 -50,88504 6 16  0,000 0,010 0,000 

352 Araucaria angustifolia -29,18489 -50,88497 5,5 44  0,020 0,060 0,020 

353 Araucaria angustifolia -29,18490 -50,88491 5 28  0,010 0,020 0,010 

354 Araucaria angustifolia -29,18487 -50,88491 5 28  0,010 0,020 0,010 

355 Araucaria angustifolia -29,18487 -50,88491 3 19  0,000 0,010 0,000 

356 Araucaria angustifolia -29,18487 -50,88489 3 22  0,000 0,010 0,000 

357 Araucaria angustifolia -29,18485 -50,88489 4 28  0,010 0,020 0,010 

358 Araucaria angustifolia -29,18484 -50,88496 4 19  0,000 0,010 0,000 

359 Araucaria angustifolia -29,18476 -50,88492 11 97  0,080 0,580 0,220 

360 Araucaria angustifolia -29,18476 -50,88484 16 135  0,150 1,630 0,610 

361 Araucaria angustifolia -29,18503 -50,88487 13 116  0,110 0,980 0,370 

362 Araucaria angustifolia -29,18503 -50,88492 17 163  0,210 2,530 0,950 

363 Araucaria angustifolia -29,18507 -50,88496 12 63  0,030 0,260 0,100 

364 Araucaria angustifolia -29,18510 -50,88497 17 141  0,160 1,890 0,710 

365 Araucaria angustifolia -29,18513 -50,88498 15 31 116 0,120 1,210 0,450 

366 Araucaria angustifolia -29,18513 -50,88494 8 63  0,030 0,180 0,070 

367 Araucaria angustifolia -29,18516 -50,88492 13 116  0,110 0,980 0,370 

368 Araucaria angustifolia -29,18514 -50,88490 12 126  0,130 1,060 0,400 

369 Araucaria angustifolia -29,18515 -50,88479 14 129  0,130 1,290 0,490 

370 Araucaria angustifolia -29,18508 -50,88503 15 31 188 0,290 3,050 1,140 

371 Araucaria angustifolia -29,18516 -50,88502 10 69 31 0,050 0,320 0,120 

372 Araucaria angustifolia -29,18515 -50,88503 14 119  0,110 1,110 0,420 

373 Araucaria angustifolia -29,18509 -50,88506 14 110  0,100 0,940 0,350 

374 Araucaria angustifolia -29,18515 -50,88512 12 141  0,160 1,340 0,500 

375 Araucaria angustifolia -29,18515 -50,88514 9 94  0,070 0,450 0,170 

376 Araucaria angustifolia -29,18516 -50,88520 9 138  0,150 0,960 0,360 

377 Araucaria angustifolia -29,18510 -50,88522 3,5 19  0,000 0,010 0,000 

378 Araucaria angustifolia -29,18511 -50,88528 11 138  0,150 1,170 0,440 

379 Araucaria angustifolia -29,18516 -50,88540 15 163  0,210 2,230 0,840 

380 Araucaria angustifolia -29,18516 -50,88546 11 132 85 0,200 1,510 0,570 

381 Araucaria angustifolia -29,18507 -50,88545 12 135  0,150 1,220 0,460 

382 Araucaria angustifolia -29,18503 -50,88549 9 132  0,140 0,870 0,330 

383 Araucaria angustifolia -29,18500 -50,88530 12 110  0,100 0,810 0,300 

384 Araucaria angustifolia -29,18500 -50,88532 10 69  0,040 0,270 0,100 
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385 Araucaria angustifolia -29,18497 -50,88525 12 151  0,180 1,520 0,570 

386 Araucaria angustifolia -29,18500 -50,88517 8 53  0,020 0,130 0,050 

387 Araucaria angustifolia -29,18495 -50,88533 16 163  0,210 2,380 0,890 

388 Araucaria angustifolia -29,18494 -50,88537 11 85  0,060 0,440 0,170 

389 Araucaria angustifolia -29,18492 -50,88542 15 119  0,110 1,190 0,450 

390 Araucaria angustifolia -29,18496 -50,88545 22 163  0,210 3,270 1,230 

391 Araucaria angustifolia -29,18492 -50,88550 20 63  0,030 0,440 0,170 

392 Araucaria angustifolia -29,18489 -50,88544 10 94  0,070 0,500 0,190 

393 Araucaria angustifolia -29,18481 -50,88540 12 132  0,140 1,160 0,440 

394 Araucaria angustifolia -29,18482 -50,88544 17 53  0,020 0,270 0,100 

395 Araucaria angustifolia -29,18492 -50,88552 20 63  0,030 0,440 0,170 

396 Araucaria angustifolia -29,18488 -50,88567 15 47  0,020 0,190 0,070 

397 Araucaria angustifolia -29,18483 -50,88566 14 129  0,130 1,290 0,490 

398 Araucaria angustifolia -29,18481 -50,88567 8 69  0,040 0,210 0,080 

399 Araucaria angustifolia -29,18474 -50,88547 16 113  0,100 1,140 0,430 

400 Araucaria angustifolia -29,18484 -50,88581 18 182  0,260 3,330 1,250 

401 Araucaria angustifolia -29,18480 -50,88588 9 66  0,030 0,220 0,080 

402 Araucaria angustifolia -29,18477 -50,88590 10 82  0,050 0,370 0,140 

403 Araucaria angustifolia -29,18461 -50,88587 14 107  0,090 0,890 0,330 

404 Araucaria angustifolia -29,17115 -50,89352 12 251  0,500 4,220 1,580 

405 Araucaria angustifolia -29,17108 -50,89363 5 79  0,050 0,170 0,060 

406 Araucaria angustifolia -29,17102 -50,89359 8 135  0,150 0,810 0,310 

407 Araucaria angustifolia -29,17096 -50,89353 12 201  0,320 2,700 1,010 

408 Araucaria angustifolia -29,17095 -50,89345 9 123  0,120 0,750 0,280 

409 Araucaria angustifolia -29,17088 -50,89346 13 163  0,210 1,930 0,730 

410 Araucaria angustifolia -29,17081 -50,89333 13 210  0,350 3,210 1,200 

411 Araucaria angustifolia -29,17059 -50,89325 10 157  0,200 1,380 0,520 

412 Araucaria angustifolia -29,17062 -50,89326 12 141  0,160 1,340 0,500 

413 Araucaria angustifolia -29,17089 -50,89330 11 148  0,170 1,340 0,500 

414 Araucaria angustifolia -29,17091 -50,89328 10 123  0,120 0,840 0,310 

415 Araucaria angustifolia -29,17089 -50,89326 11 157  0,200 1,510 0,570 

416 Araucaria angustifolia -29,17097 -50,89326 11 145  0,170 1,280 0,480 

417 Araucaria angustifolia -29,17112 -50,89326 15 232  0,430 4,520 1,690 

418 Araucaria angustifolia -29,17117 -50,89328 9 94  0,070 0,450 0,170 

419 Araucaria angustifolia -29,17112 -50,89382 13 145  0,170 1,510 0,570 

420 Araucaria angustifolia -29,17118 -50,89384 9 154  0,190 1,190 0,450 

421 Araucaria angustifolia -29,17106 -50,89324 10 116  0,110 0,750 0,280 

422 Araucaria angustifolia -29,17121 -50,89318 16 157  0,200 2,200 0,830 

423 Araucaria angustifolia -29,17133 -50,89317 18 182  0,260 3,330 1,250 

424 Araucaria angustifolia -29,17143 -50,89320 16 132  0,140 1,550 0,580 

425 Araucaria angustifolia -29,17145 -50,89319 18 148  0,170 2,190 0,820 

426 Araucaria angustifolia -29,17150 -50,89319 10 66  0,030 0,240 0,090 

427 Araucaria angustifolia -29,17156 -50,89316 18 229  0,420 5,280 1,980 

428 Araucaria angustifolia -29,17166 -50,89314 16 151  0,180 2,030 0,760 

429 Araucaria angustifolia -29,17161 -50,89314 7 44  0,020 0,080 0,030 
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430 Araucaria angustifolia -29,17163 -50,89312 7 53  0,020 0,110 0,040 

431 Araucaria angustifolia -29,17164 -50,89304 5 25  0,010 0,020 0,010 

432 Araucaria angustifolia -29,17161 -50,89308 4,5 22  0,000 0,010 0,000 

433 Araucaria angustifolia -29,17165 -50,89303 3 9  0,000 0,000 0,000 

434 Araucaria angustifolia -29,17168 -50,89306 3 9  0,000 0,000 0,000 

435 Araucaria angustifolia -29,17164 -50,89290 7 47  0,020 0,090 0,030 

436 Araucaria angustifolia -29,17157 -50,89287 17 145  0,170 1,980 0,740 

437 Araucaria angustifolia -29,17162 -50,89278 13 101  0,080 0,730 0,270 

438 Araucaria angustifolia -29,17169 -50,89277 18 138  0,150 1,920 0,720 

439 Araucaria angustifolia -29,17171 -50,89277 9 75  0,050 0,290 0,110 

440 Araucaria angustifolia -29,17179 -50,89287 3 13  0,000 0,000 0,000 

441 Araucaria angustifolia -29,17183 -50,89288 5 13  0,000 0,000 0,000 

442 Araucaria angustifolia -29,17184 -50,89288 5 25  0,010 0,020 0,010 

443 Araucaria angustifolia -29,17182 -50,89288 7 50  0,020 0,100 0,040 

444 Araucaria angustifolia -29,17185 -50,89287 5 53  0,020 0,080 0,030 

445 Araucaria angustifolia -29,17173 -50,89270 16 132  0,140 1,550 0,580 

446 Araucaria angustifolia -29,17159 -50,89233 19 176  0,250 3,280 1,230 

447 Araucaria angustifolia -29,17162 -50,89238 8 63  0,030 0,180 0,070 

448 Araucaria angustifolia -29,17157 -50,89221 15 151  0,180 1,900 0,710 

449 Araucaria angustifolia -29,17151 -50,89216 14 88  0,060 0,600 0,230 

450 Araucaria angustifolia -29,17154 -50,89207 13 160  0,200 1,860 0,700 

451 Araucaria angustifolia -29,17156 -50,89196 8 63  0,030 0,180 0,070 

452 Araucaria angustifolia -29,17168 -50,89195 8 25  0,010 0,030 0,010 

453 Araucaria angustifolia -29,17170 -50,89194 6 28  0,010 0,030 0,010 

454 Araucaria angustifolia -29,17169 -50,89195 4 19  0,000 0,010 0,000 

455 Araucaria angustifolia -29,17162 -50,89171 14 104  0,090 0,840 0,310 

456 Araucaria angustifolia -29,17157 -50,89168 6 28  0,010 0,030 0,010 

457 Araucaria angustifolia -29,17160 -50,89153 8 53  0,020 0,130 0,050 

458 Araucaria angustifolia -29,17160 -50,89138 17 138  0,150 1,810 0,680 

459 Araucaria angustifolia -29,17151 -50,89153 20 217  0,370 5,240 1,960 

460 Araucaria angustifolia -29,17155 -50,89153 13 116  0,110 0,980 0,370 

461 Araucaria angustifolia -29,17143 -50,89181 20 182  0,260 3,700 1,390 

462 Araucaria angustifolia -29,17132 -50,89182 18 119  0,110 1,430 0,540 

463 Araucaria angustifolia -29,17135 -50,89186 22 154  0,190 2,910 1,090 

464 Araucaria angustifolia -29,17133 -50,89178 13 91  0,070 0,600 0,230 

465 Araucaria angustifolia -29,17135 -50,89171 10 85  0,060 0,400 0,150 

466 Araucaria angustifolia -29,17114 -50,89157 20 173  0,240 3,330 1,250 

467 Araucaria angustifolia -29,17102 -50,89144 21 173  0,240 3,490 1,310 

468 Araucaria angustifolia -29,17094 -50,89150 19 195  0,300 4,020 1,510 

469 Araucaria angustifolia -29,17101 -50,89158 19 188  0,280 3,760 1,410 

470 Araucaria angustifolia -29,17105 -50,89173 11 60  0,030 0,220 0,080 

471 Araucaria angustifolia -29,17101 -50,89202 20 119  0,110 1,590 0,600 

472 Araucaria angustifolia -29,17113 -50,89191 18 101  0,080 1,010 0,380 

473 Araucaria angustifolia -29,17100 -50,89215 20 176  0,250 3,450 1,290 

474 Araucaria angustifolia -29,17090 -50,89245 14 50  0,020 0,200 0,070 
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475 Araucaria angustifolia -29,17060 -50,89301 16 119  0,110 1,270 0,480 

476 Araucaria angustifolia -29,17062 -50,89313 15 167  0,220 2,320 0,870 

477 Araucaria angustifolia -29,17058 -50,89316 18 176  0,250 3,100 1,160 

478 Araucaria angustifolia -29,17070 -50,89312 17 182  0,260 3,150 1,180 

479 Araucaria angustifolia -29,17064 -50,89307 9 69  0,040 0,240 0,090 

480 Araucaria angustifolia -29,17070 -50,89312 7 38  0,010 0,060 0,020 

481 Araucaria angustifolia -29,17075 -50,89310 7 63  0,030 0,150 0,060 

482 Araucaria angustifolia -29,17076 -50,89315 8 57  0,030 0,140 0,050 

483 Araucaria angustifolia -29,17077 -50,89307 22 229  0,420 6,450 2,420 

484 Araucaria angustifolia -29,17082 -50,89323 7 53  0,020 0,110 0,040 

485 Araucaria angustifolia -29,17077 -50,89321 7 79  0,050 0,240 0,090 

486 Araucaria angustifolia -29,17009 -50,89311 14 226  0,410 3,990 1,500 

487 Araucaria angustifolia -29,17023 -50,89309 12 141  0,160 1,340 0,500 

488 Araucaria angustifolia -29,17037 -50,89315 6 85  0,060 0,240 0,090 

489 Araucaria angustifolia -29,17039 -50,89312 16 157  0,200 2,200 0,830 

490 Araucaria angustifolia -29,17041 -50,89312 18 207  0,340 4,310 1,620 

491 Araucaria angustifolia -29,17048 -50,89313 5 91  0,070 0,230 0,090 

492 Araucaria angustifolia -29,17045 -50,89310 8 101  0,080 0,450 0,170 

493 Araucaria angustifolia -29,17050 -50,89308 20 283  0,640 8,910 3,340 

494 Araucaria angustifolia -29,17005 -50,89306 17 192  0,290 3,480 1,300 

495 Araucaria angustifolia -29,17001 -50,89308 8 101  0,080 0,450 0,170 

496 Araucaria angustifolia -29,16996 -50,89316 14 135  0,150 1,420 0,530 

497 Araucaria angustifolia -29,16993 -50,89302 18 163  0,210 2,680 1,000 

498 Araucaria angustifolia -29,16989 -50,89303 18 179  0,260 3,220 1,210 

499 Araucaria angustifolia -29,16975 -50,89272 16 220  0,390 4,310 1,620 

500 Araucaria angustifolia -29,16961 -50,89259 12 126  0,130 1,060 0,400 

501 Araucaria angustifolia -29,16984 -50,89250 15 188  0,280 2,970 1,110 

502 Araucaria angustifolia -29,16980 -50,89247 19 210  0,350 4,690 1,760 

503 Araucaria angustifolia -29,16981 -50,89245 9 79  0,050 0,310 0,120 

504 Araucaria angustifolia -29,16983 -50,89238 5 47  0,020 0,060 0,020 

505 Araucaria angustifolia -29,16987 -50,89235 15 119  0,110 1,190 0,450 

506 Araucaria angustifolia -29,16989 -50,89215 8 107  0,090 0,510 0,190 

507 Araucaria angustifolia -29,16987 -50,89213 5 47  0,020 0,060 0,020 

508 Araucaria angustifolia -29,16985 -50,89213 18 182  0,260 3,330 1,250 

509 Araucaria angustifolia -29,16992 -50,89222 8 79  0,050 0,280 0,100 

510 Araucaria angustifolia -29,16994 -50,89244 13 104  0,090 0,780 0,290 

511 Araucaria angustifolia -29,16994 -50,89245 4 31  0,010 0,020 0,010 

512 Araucaria angustifolia -29,16991 -50,89253 15 176  0,250 2,590 0,970 

513 Araucaria angustifolia -29,17003 -50,89219 5 53  0,020 0,080 0,030 

514 Araucaria angustifolia -29,17005 -50,89220 3 31  0,010 0,020 0,010 

515 Araucaria angustifolia -29,17034 -50,89228 18 188  0,280 3,560 1,340 

516 Araucaria angustifolia -29,17025 -50,89225 20 188  0,280 3,960 1,490 
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Tabela 66 - Indivíduos amostrados de Dicksonia sellowiana. 

N° Espécie Latitude Longitude 

X01 Dicksonia sellowiana -29,17147 -50,89280 

X02 Dicksonia sellowiana -29,17149 -50,89276 

X03 Dicksonia sellowiana -29,17151 -50,89280 

X04 Dicksonia sellowiana -29,17152 -50,89273 

X05 Dicksonia sellowiana -29,17155 -50,89275 

X06 Dicksonia sellowiana -29,17151 -50,89268 

X07 Dicksonia sellowiana -29,17157 -50,89229 

X08 Dicksonia sellowiana -29,17155 -50,89227 

X09 Dicksonia sellowiana -29,17153 -50,89223 

X10 Dicksonia sellowiana -29,17153 -50,89220 

X11 Dicksonia sellowiana -29,17156 -50,89223 

X12 Dicksonia sellowiana -29,17157 -50,89221 

X13 Dicksonia sellowiana -29,17156 -50,89218 

X14 Dicksonia sellowiana -29,17154 -50,89215 

X15 Dicksonia sellowiana -29,17158 -50,89214 

X16 Dicksonia sellowiana -29,17160 -50,89219 

X17 Dicksonia sellowiana -29,17164 -50,89216 

X18 Dicksonia sellowiana -29,17166 -50,89219 

X19 Dicksonia sellowiana -29,17168 -50,89217 

X20 Dicksonia sellowiana -29,17169 -50,89221 

X21 Dicksonia sellowiana -29,17170 -50,89217 

X22 Dicksonia sellowiana -29,17171 -50,89218 

X23 Dicksonia sellowiana -29,17172 -50,89222 

X24 Dicksonia sellowiana -29,17979 -50,89064 

X25 Dicksonia sellowiana -29,17990 -50,89072 

X26 Dicksonia sellowiana -29,17996 -50,89094 

X27 Dicksonia sellowiana -29,17997 -50,89079 

X28 Dicksonia sellowiana -29,17999 -50,89082 

X29 Dicksonia sellowiana -29,18000 -50,89078 

X30 Dicksonia sellowiana -29,18002 -50,89082 

X31 Dicksonia sellowiana -29,18190 -50,88841 

X32 Dicksonia sellowiana -29,18210 -50,88837 

X33 Dicksonia sellowiana -29,18138 -50,88690 

X34 Dicksonia sellowiana -29,18280 -50,88631 

X35 Dicksonia sellowiana -29,18288 -50,88609 

X36 Dicksonia sellowiana -29,18293 -50,88586 

X37 Dicksonia sellowiana -29,18301 -50,88580 

X38 Dicksonia sellowiana -29,14561 -50,90956 

X39 Dicksonia sellowiana -29,14560 -50,90950 

X40 Dicksonia sellowiana -29,14562 -50,90952 

X41 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90947 

X42 Dicksonia sellowiana -29,14565 -50,90943 

X43 Dicksonia sellowiana -29,14561 -50,90945 

X44 Dicksonia sellowiana -29,14561 -50,90940 
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N° Espécie Latitude Longitude 

X45 Dicksonia sellowiana -29,14558 -50,90942 

X46 Dicksonia sellowiana -29,14557 -50,90938 

X47 Dicksonia sellowiana -29,14563 -50,90939 

X48 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90939 

X49 Dicksonia sellowiana -29,14565 -50,90934 

X50 Dicksonia sellowiana -29,14561 -50,90935 

X51 Dicksonia sellowiana -29,14557 -50,90933 

X52 Dicksonia sellowiana -29,14561 -50,90929 

X53 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90929 

X54 Dicksonia sellowiana -29,14564 -50,90926 

X55 Dicksonia sellowiana -29,14560 -50,90925 

X56 Dicksonia sellowiana -29,14556 -50,90927 

X57 Dicksonia sellowiana -29,14557 -50,90923 

X58 Dicksonia sellowiana -29,14562 -50,90922 

X59 Dicksonia sellowiana -29,14565 -50,90917 

X60 Dicksonia sellowiana -29,14565 -50,90912 

X61 Dicksonia sellowiana -29,14558 -50,90918 

X62 Dicksonia sellowiana -29,14555 -50,90916 

X63 Dicksonia sellowiana -29,14555 -50,90912 

X64 Dicksonia sellowiana -29,14561 -50,90915 

X65 Dicksonia sellowiana -29,14561 -50,90912 

X66 Dicksonia sellowiana -29,14563 -50,90909 

X67 Dicksonia sellowiana -29,14558 -50,90910 

X68 Dicksonia sellowiana -29,14553 -50,90908 

X69 Dicksonia sellowiana -29,14556 -50,90904 

X70 Dicksonia sellowiana -29,14560 -50,90906 

X71 Dicksonia sellowiana -29,14559 -50,90902 

X72 Dicksonia sellowiana -29,14563 -50,90904 

X73 Dicksonia sellowiana -29,14562 -50,90900 

X74 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90896 

X75 Dicksonia sellowiana -29,14561 -50,90895 

X76 Dicksonia sellowiana -29,14558 -50,90897 

X77 Dicksonia sellowiana -29,14558 -50,90894 

X78 Dicksonia sellowiana -29,14559 -50,90889 

X79 Dicksonia sellowiana -29,14563 -50,90892 

X80 Dicksonia sellowiana -29,14562 -50,90886 

X81 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90885 

X82 Dicksonia sellowiana -29,14568 -50,90881 

X83 Dicksonia sellowiana -29,14559 -50,90883 

X84 Dicksonia sellowiana -29,14558 -50,90878 

X85 Dicksonia sellowiana -29,14563 -50,90880 

X86 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90878 

X87 Dicksonia sellowiana -29,14571 -50,90876 

X88 Dicksonia sellowiana -29,14570 -50,90872 

X89 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90873 
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N° Espécie Latitude Longitude 

X90 Dicksonia sellowiana -29,14562 -50,90875 

X91 Dicksonia sellowiana -29,14559 -50,90874 

X92 Dicksonia sellowiana -29,14560 -50,90870 

X93 Dicksonia sellowiana -29,14563 -50,90870 

X94 Dicksonia sellowiana -29,14563 -50,90864 

X95 Dicksonia sellowiana -29,14563 -50,90858 

X96 Dicksonia sellowiana -29,14568 -50,90866 

X97 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90860 

X98 Dicksonia sellowiana -29,14569 -50,90862 

X99 Dicksonia sellowiana -29,14572 -50,90868 

X100 Dicksonia sellowiana -29,14575 -50,90872 

X101 Dicksonia sellowiana -29,14577 -50,90868 

X102 Dicksonia sellowiana -29,14579 -50,90872 

X103 Dicksonia sellowiana -29,14582 -50,90872 

X104 Dicksonia sellowiana -29,14582 -50,90867 

X105 Dicksonia sellowiana -29,14579 -50,90865 

X106 Dicksonia sellowiana -29,14577 -50,90861 

X107 Dicksonia sellowiana -29,14574 -50,90863 

X108 Dicksonia sellowiana -29,14571 -50,90860 

X109 Dicksonia sellowiana -29,14569 -50,90857 

X110 Dicksonia sellowiana -29,14565 -50,90854 

X111 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90849 

X112 Dicksonia sellowiana -29,14570 -50,90852 

X113 Dicksonia sellowiana -29,14574 -50,90855 

X114 Dicksonia sellowiana -29,14574 -50,90851 

X115 Dicksonia sellowiana -29,14570 -50,90845 

X116 Dicksonia sellowiana -29,14573 -50,90844 

X117 Dicksonia sellowiana -29,14578 -50,90851 

X118 Dicksonia sellowiana -29,14577 -50,90844 

X119 Dicksonia sellowiana -29,14580 -50,90845 

X120 Dicksonia sellowiana -29,14579 -50,90840 

X121 Dicksonia sellowiana -29,14583 -50,90849 

X122 Dicksonia sellowiana -29,14583 -50,90842 

X123 Dicksonia sellowiana -29,14579 -50,90853 

X124 Dicksonia sellowiana -29,14578 -50,90857 

X125 Dicksonia sellowiana -29,14579 -50,90861 

X126 Dicksonia sellowiana -29,14581 -50,90858 

X127 Dicksonia sellowiana -29,14582 -50,90864 

X128 Dicksonia sellowiana -29,14587 -50,90867 

X129 Dicksonia sellowiana -29,14586 -50,90871 

X130 Dicksonia sellowiana -29,14586 -50,90863 

X131 Dicksonia sellowiana -29,14584 -50,90860 

X132 Dicksonia sellowiana -29,14588 -50,90859 

X133 Dicksonia sellowiana -29,14589 -50,90863 

X134 Dicksonia sellowiana -29,14591 -50,90867 
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N° Espécie Latitude Longitude 

X135 Dicksonia sellowiana -29,14593 -50,90866 

X136 Dicksonia sellowiana -29,14594 -50,90861 

X137 Dicksonia sellowiana -29,14591 -50,90859 

X138 Dicksonia sellowiana -29,14589 -50,90856 

X139 Dicksonia sellowiana -29,14585 -50,90855 

X140 Dicksonia sellowiana -29,14585 -50,90852 

X141 Dicksonia sellowiana -29,14586 -50,90846 

X142 Dicksonia sellowiana -29,14588 -50,90852 

X143 Dicksonia sellowiana -29,14589 -50,90847 

X144 Dicksonia sellowiana -29,14590 -50,90842 

X145 Dicksonia sellowiana -29,14593 -50,90841 

X146 Dicksonia sellowiana -29,14593 -50,90847 

X147 Dicksonia sellowiana -29,14591 -50,90853 

X148 Dicksonia sellowiana -29,14595 -50,90858 

X149 Dicksonia sellowiana -29,14595 -50,90855 

X150 Dicksonia sellowiana -29,14598 -50,90860 

X151 Dicksonia sellowiana -29,14597 -50,90866 

X152 Dicksonia sellowiana -29,14600 -50,90863 

X153 Dicksonia sellowiana -29,14604 -50,90861 

X154 Dicksonia sellowiana -29,14602 -50,90858 

X155 Dicksonia sellowiana -29,14601 -50,90855 

X156 Dicksonia sellowiana -29,14597 -50,90856 

X157 Dicksonia sellowiana -29,14596 -50,90850 

X158 Dicksonia sellowiana -29,14599 -50,90849 

X159 Dicksonia sellowiana -29,14599 -50,90853 

X160 Dicksonia sellowiana -29,14602 -50,90851 

X161 Dicksonia sellowiana -29,14604 -50,90855 

X162 Dicksonia sellowiana -29,14606 -50,90858 

X163 Dicksonia sellowiana -29,14607 -50,90863 

X164 Dicksonia sellowiana -29,14611 -50,90860 

X165 Dicksonia sellowiana -29,14611 -50,90855 

X166 Dicksonia sellowiana -29,14608 -50,90857 

X167 Dicksonia sellowiana -29,14607 -50,90853 

X168 Dicksonia sellowiana -29,14610 -50,90850 

X169 Dicksonia sellowiana -29,14605 -50,90852 

X170 Dicksonia sellowiana -29,14607 -50,90848 

X171 Dicksonia sellowiana -29,14606 -50,90847 

X172 Dicksonia sellowiana -29,14603 -50,90845 

X173 Dicksonia sellowiana -29,14598 -50,90844 

X174 Dicksonia sellowiana -29,14597 -50,90840 

X175 Dicksonia sellowiana -29,14596 -50,90844 

X176 Dicksonia sellowiana -29,14601 -50,90841 

X177 Dicksonia sellowiana -29,14601 -50,90838 

X178 Dicksonia sellowiana -29,14603 -50,90840 

X179 Dicksonia sellowiana -29,14605 -50,90838 
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N° Espécie Latitude Longitude 

X180 Dicksonia sellowiana -29,14606 -50,90843 

X181 Dicksonia sellowiana -29,14606 -50,90839 

X182 Dicksonia sellowiana -29,14608 -50,90835 

X183 Dicksonia sellowiana -29,14610 -50,90838 

X184 Dicksonia sellowiana -29,14613 -50,90836 

X185 Dicksonia sellowiana -29,14610 -50,90842 

X186 Dicksonia sellowiana -29,14608 -50,90845 

X187 Dicksonia sellowiana -29,14613 -50,90846 

X188 Dicksonia sellowiana -29,14614 -50,90841 

X189 Dicksonia sellowiana -29,14616 -50,90840 

X190 Dicksonia sellowiana -29,14617 -50,90846 

X191 Dicksonia sellowiana -29,14618 -50,90852 

X192 Dicksonia sellowiana -29,14614 -50,90852 

X193 Dicksonia sellowiana -29,14615 -50,90856 

X194 Dicksonia sellowiana -29,14616 -50,90860 

X195 Dicksonia sellowiana -29,14620 -50,90862 

X196 Dicksonia sellowiana -29,14622 -50,90856 

X197 Dicksonia sellowiana -29,14625 -50,90852 

X198 Dicksonia sellowiana -29,14622 -50,90848 

X199 Dicksonia sellowiana -29,14626 -50,90843 

X200 Dicksonia sellowiana -29,14627 -50,90848 

X201 Dicksonia sellowiana -29,14632 -50,90843 

X202 Dicksonia sellowiana -29,14637 -50,90840 

X203 Dicksonia sellowiana -29,14645 -50,90859 

X204 Dicksonia sellowiana -29,14648 -50,90853 

X205 Dicksonia sellowiana -29,14650 -50,90857 

X206 Dicksonia sellowiana -29,14676 -50,90833 

X207 Dicksonia sellowiana -29,14680 -50,90836 

X208 Dicksonia sellowiana -29,14680 -50,90830 

X209 Dicksonia sellowiana -29,14685 -50,90830 

X210 Dicksonia sellowiana -29,14681 -50,90823 

X211 Dicksonia sellowiana -29,14676 -50,90827 

X212 Dicksonia sellowiana -29,14637 -50,90732 

X213 Dicksonia sellowiana -29,14636 -50,90730 

X214 Dicksonia sellowiana -29,14613 -50,90677 

X215 Dicksonia sellowiana -29,14611 -50,90672 

X216 Dicksonia sellowiana -29,14614 -50,90673 

X217 Dicksonia sellowiana -29,14614 -50,90670 

X218 Dicksonia sellowiana -29,14612 -50,90668 

X219 Dicksonia sellowiana -29,14612 -50,90664 

X220 Dicksonia sellowiana -29,14614 -50,90661 

X221 Dicksonia sellowiana -29,14615 -50,90664 

X222 Dicksonia sellowiana -29,14632 -50,90585 

X223 Dicksonia sellowiana -29,14635 -50,90583 

X224 Dicksonia sellowiana -29,14626 -50,90574 
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N° Espécie Latitude Longitude 

X225 Dicksonia sellowiana -29,14630 -50,90573 

X226 Dicksonia sellowiana -29,14629 -50,90570 

X227 Dicksonia sellowiana -29,14625 -50,90569 

X228 Dicksonia sellowiana -29,14626 -50,90565 

X229 Dicksonia sellowiana -29,14631 -50,90564 

X230 Dicksonia sellowiana -29,14623 -50,90559 

X231 Dicksonia sellowiana -29,14623 -50,90562 

X232 Dicksonia sellowiana -29,14551 -50,90963 

X233 Dicksonia sellowiana -29,14552 -50,90958 

X234 Dicksonia sellowiana -29,14553 -50,90953 

X235 Dicksonia sellowiana -29,14555 -50,90960 

X236 Dicksonia sellowiana -29,14557 -50,90953 

X237 Dicksonia sellowiana -29,14557 -50,90947 

X238 Dicksonia sellowiana -29,14564 -50,90956 

X239 Dicksonia sellowiana -29,14568 -50,90952 

X240 Dicksonia sellowiana -29,14553 -50,90890 

X241 Dicksonia sellowiana -29,14555 -50,90887 

X242 Dicksonia sellowiana -29,14552 -50,90882 

X243 Dicksonia sellowiana -29,14549 -50,90884 

X244 Dicksonia sellowiana -29,14547 -50,90879 

X245 Dicksonia sellowiana -29,14548 -50,90877 

X246 Dicksonia sellowiana -29,14551 -50,90876 

X247 Dicksonia sellowiana -29,14551 -50,90879 

X248 Dicksonia sellowiana -29,14555 -50,90879 

X249 Dicksonia sellowiana -29,14555 -50,90874 

X250 Dicksonia sellowiana -29,14551 -50,90872 

X251 Dicksonia sellowiana -29,14555 -50,90870 

X252 Dicksonia sellowiana -29,14550 -50,90869 

X253 Dicksonia sellowiana -29,14548 -50,90872 

X254 Dicksonia sellowiana -29,14547 -50,90868 

X255 Dicksonia sellowiana -29,14549 -50,90864 

X256 Dicksonia sellowiana -29,14550 -50,90859 

X257 Dicksonia sellowiana -29,14554 -50,90864 

X258 Dicksonia sellowiana -29,14559 -50,90866 

X259 Dicksonia sellowiana -29,14560 -50,90861 

X260 Dicksonia sellowiana -29,14556 -50,90858 

X261 Dicksonia sellowiana -29,14554 -50,90856 

X262 Dicksonia sellowiana -29,14552 -50,90855 

X263 Dicksonia sellowiana -29,14553 -50,90851 

X264 Dicksonia sellowiana -29,14555 -50,90851 

X265 Dicksonia sellowiana -29,14559 -50,90850 

X266 Dicksonia sellowiana -29,14559 -50,90854 

X267 Dicksonia sellowiana -29,14561 -50,90855 

X268 Dicksonia sellowiana -29,14563 -50,90849 

X269 Dicksonia sellowiana -29,14565 -50,90844 
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N° Espécie Latitude Longitude 

X270 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90838 

X271 Dicksonia sellowiana -29,14562 -50,90840 

X272 Dicksonia sellowiana -29,14560 -50,90843 

X273 Dicksonia sellowiana -29,14560 -50,90846 

X274 Dicksonia sellowiana -29,14555 -50,90843 

X275 Dicksonia sellowiana -29,14556 -50,90840 

X276 Dicksonia sellowiana -29,14554 -50,90836 

X277 Dicksonia sellowiana -29,14557 -50,90835 

X278 Dicksonia sellowiana -29,14554 -50,90832 

X279 Dicksonia sellowiana -29,14556 -50,90828 

X280 Dicksonia sellowiana -29,14554 -50,90825 

X281 Dicksonia sellowiana -29,14556 -50,90822 

X282 Dicksonia sellowiana -29,14560 -50,90821 

X283 Dicksonia sellowiana -29,14561 -50,90824 

X284 Dicksonia sellowiana -29,14553 -50,90817 

X285 Dicksonia sellowiana -29,14557 -50,90812 

X286 Dicksonia sellowiana -29,14562 -50,90835 

X287 Dicksonia sellowiana -29,14560 -50,90834 

X288 Dicksonia sellowiana -29,14561 -50,90830 

X289 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90831 

X290 Dicksonia sellowiana -29,14566 -50,90829 

X291 Dicksonia sellowiana -29,14560 -50,90829 

X292 Dicksonia sellowiana -29,14558 -50,90831 

X293 Dicksonia sellowiana -29,14558 -50,90825 

X294 Dicksonia sellowiana -29,14560 -50,90839 

X295 Dicksonia sellowiana -29,14552 -50,90861 

X296 Dicksonia sellowiana -29,14551 -50,90866 

X297 Dicksonia sellowiana -29,14523 -50,90974 

X298 Dicksonia sellowiana -29,14520 -50,90972 

X299 Dicksonia sellowiana -29,14520 -50,90977 

X300 Dicksonia sellowiana -29,14516 -50,90975 

X301 Dicksonia sellowiana -29,14515 -50,90972 

X302 Dicksonia sellowiana -29,14516 -50,90978 

X303 Dicksonia sellowiana -29,14512 -50,90980 

X304 Dicksonia sellowiana -29,14511 -50,90976 

X305 Dicksonia sellowiana -29,14511 -50,90972 

X306 Dicksonia sellowiana -29,14508 -50,90980 

X307 Dicksonia sellowiana -29,14505 -50,90975 

X308 Dicksonia sellowiana -29,14503 -50,90979 

X309 Dicksonia sellowiana -29,14500 -50,90976 

X310 Dicksonia sellowiana -29,14498 -50,90979 

X311 Dicksonia sellowiana -29,14496 -50,90975 

X312 Dicksonia sellowiana -29,14495 -50,90980 

X313 Dicksonia sellowiana -29,14492 -50,90976 

X314 Dicksonia sellowiana -29,14491 -50,90981 
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X315 Dicksonia sellowiana -29,14642 -50,90751 

X316 Dicksonia sellowiana -29,14644 -50,90752 

X317 Dicksonia sellowiana -29,14647 -50,90749 

X318 Dicksonia sellowiana -29,14643 -50,90747 

X319 Dicksonia sellowiana -29,14610 -50,90611 

X320 Dicksonia sellowiana -29,17164 -50,89297 

X321 Dicksonia sellowiana -29,17165 -50,89293 

X322 Dicksonia sellowiana -29,17167 -50,89296 

X323 Dicksonia sellowiana -29,17167 -50,89210 

X324 Dicksonia sellowiana -29,17164 -50,89207 

X325 Dicksonia sellowiana -29,17160 -50,89208 

X326 Dicksonia sellowiana -29,17164 -50,89203 

X327 Dicksonia sellowiana -29,17160 -50,89204 

X328 Dicksonia sellowiana -29,17162 -50,89197 

X329 Dicksonia sellowiana -29,17158 -50,89203 

X330 Dicksonia sellowiana -29,17157 -50,89200 

X331 Dicksonia sellowiana -29,17159 -50,89196 

X332 Dicksonia sellowiana -29,17161 -50,89189 

X333 Dicksonia sellowiana -29,17158 -50,89191 

X334 Dicksonia sellowiana -29,17155 -50,89180 

X335 Dicksonia sellowiana -29,17151 -50,89183 

X336 Dicksonia sellowiana -29,17153 -50,89176 

X337 Dicksonia sellowiana -29,17150 -50,89174 

X338 Dicksonia sellowiana -29,17160 -50,89168 

X339 Dicksonia sellowiana -29,17164 -50,89164 

X340 Dicksonia sellowiana -29,17159 -50,89163 

X341 Dicksonia sellowiana -29,17154 -50,89164 

X342 Dicksonia sellowiana -29,17150 -50,89168 

X343 Dicksonia sellowiana -29,17151 -50,89161 

X344 Dicksonia sellowiana -29,17155 -50,89159 

X345 Dicksonia sellowiana -29,17160 -50,89158 

X346 Dicksonia sellowiana -29,17163 -50,89158 

X347 Dicksonia sellowiana -29,17157 -50,89155 

X348 Dicksonia sellowiana -29,17094 -50,89187 

X349 Dicksonia sellowiana -29,17093 -50,89195 

X350 Dicksonia sellowiana -29,17087 -50,89199 

 

Tabela 67 - Aglomerados de Indivíduos amostrados em duas populações de Parodia ottonis.  

N° Espécie Latitude Longitude 

P01 Parodia ottonis -29,1911 -50,8878 

P02 Parodia ottonis -29,1911 -50,8878 

P03 Parodia ottonis -29,1456 -50,9064 

P04 Parodia ottonis -29,1456 -50,9064 

P05 Parodia ottonis -29,1458 -50,9062 

P06 Parodia ottonis -29,1458 -50,9062 
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P07 Parodia ottonis -29,1458 -50,9061 

P08 Parodia ottonis -29,1458 -50,9062 

P09 Parodia ottonis -29,1458 -50,9062 

P10 Parodia ottonis -29,1458 -50,9061 

 

Além disso, durante o levantamento florístico da ADA se deu atenção às 

espécies epifíticas, as quais devido ao seu hábito, apresentam fragilidade ecológica. As 

espécies estão listadas na tabela abaixo, sendo que as amostradas não estão presentes 

nas listas de espécies ameaçadas citadas acima. Ao total foram amostradas 21 espécies, 

distribuídas em nove (9) famílias e 13 gêneros. A família que mais apresentou espécies 

foi Bromeliaceae (8), seguida de Cactaceae, Piperaceae e Orchidaceae, todas com três 

(3) espécies.  

 

Tabela 68 - Lista florística de espécies de epífitas encontradas na ADA. São apresentados os 
grupos botânicos, famílias, nome científico, hábito, habitat e status de conservação. FP = fora de 

perigo. 

Divisão Família Espécie Nome popular Hábito Hábitat Origem Conservação 

Licófita Polipodiaceae Campyloneuron sp.  epífita floresta nativa FP 

Licófita Vittariaceae Vittaria lineata  epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Apocynaceae Peltastis peltatus  epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Asteraceae Campuloclinum macrocephalum  epífita campo nativa FP 

Angiosperma Bromeliaceae Aechmea recurvata bromélia epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Bromeliaceae Aechmea nudicaulis bromélia epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Bromeliaceae Bilbergia nutans bromélia epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Bromeliaceae Tillandsia gardneri cravo-do-mato epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Bromeliaceae Tillandsia geminiflora cravo-do-mato epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Bromeliaceae Tillandsia stricta cravo-do-mato epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Bromeliaceae Tillandsia usneoides cravo-do-mato epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Bromeliaceae Vriesea platynema cravo-do-mato epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Cactaceae Lepismium cruciformes rabo-de-rato epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Cactaceae Lepismium houlletianum  epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Cactaceae Lepismium lumbricoides rabo-de-rato epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Orchidaceae Bulbophyllum regnelli orquídea epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Orchidaceae Gomesa bifolia orquídea epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Orchidaceae Gomesa crispa orquídea epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Gesneriaceae Sinningia douglasii  epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Piperaceae Peperoma trineura  epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Piperaceae Peperomia delicatula  epífita floresta nativa FP 

Angiosperma Piperaceae Peperomia tetraphylla  epífita floresta nativa FP 
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Figura 317 - Peperomia tetraphylla. 

 

Figura 318 - Indivíduos de Gomesa bifolia. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

 
Figura 319 - Indivíduos de Aechmea recurvata. 

 

Figura 320 - Indivíduos de Lepismium 
houlletianum. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Figura 321 - Tillandsia geminiflora. 

 

Figura 322 - Sinningia douglasii. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 323 -Tillandsia usneoides. 

 

Figura 324 - Bilbergia nutans. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

8.2.1.12. O levantamento dos dados deverá contemplar a sazonalidade 

para os dados primários e secundários realizados nas áreas 

atingidas pelo empreendimento, enfatizando as espécies de 

interesse ecológico e econômico. 

A coleta de dados primários foi realizada durante os meses de março e abril, 

observando espécies que florescem no outono, as quais embasaram a confecção dos 

dados qualiquantitativos e fitossociologia. Ao longo dos demais meses do ano foram 

realizadas incursões em campo para incrementar os dados qualitativos e as listagens 

primárias de dados, sem que os mesmos fizessem parte das análises estatísticas.  

Os dados secundários citados nas primeiras partes deste texto, foram obtidos de 

estudos que contemplaram a sazonalidade das coletas e obtenção de dados, como por 

exemplo Overbeck et al. (2005), (2006) e (2007), Pillar et al. (2006) e Boldrini (1997), 

(2002). 

 

8.2.1.13. Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes 

florestais a serem impactados pelo empreendimento, em termos de 

localização, área total (hectare) de cada fragmento, área de 

supressão (hectare e %), e área remanescente para cada novo 

fragmento, fitofisionomia e estágio de sucessão, índice ou fator de 

forma, e grau de isolamento (ADA). 

O presente estudo abordou o diagnóstico ambiental referente a flora e as 

formações vegetais ocorrentes na área do empreendimento. Este item é apresentado 
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em detalhe no item abaixo 8.2.1.14 – Projeto de Supressão Florestal e na PRANCHA 26 

- MANEJO DE VEGETAÇÃO (ADA). 

 

8.2.1.14. Apresentar Projeto de Supressão Florestal, para a Área 

Diretamente Afetada (ADA), com quadro de áreas em m² da 

vegetação para supressão, observar estágios sucessionais 

(Resolução CONAMA n° 33/94 e Lei Federal n° 11.428/2006), e 

número de exemplares nativos objeto de corte ou transplante 

nominados no Decreto Estadual n° 52.109/2014. 

O Projeto de Supressão Florestal (PSF) aborda os procedimentos necessários 

para a supressão da vegetação na área do empreendimento, relacionada a vegetação 

que será suprimida devido a implantação das estruturas do aeroporto.  

Este projeto vem orientar as ações que deverão ser adotadas durante a fase de 

implantação, bem como as medidas de mitigação e compensação, informando o 

quantitativo da vegetação presente atualmente na área do empreendimento, assim como 

o quantitativo do que será suprimido e manejado em termos de transplante. Sendo assim, 

o projeto é embasado nas informações levantadas durante o trabalho de levantamento 

da cobertura vegetal na área do empreendimento.  

Os objetivos principais deste plano estão descritos abaixo: 

• Solicitar o Alvará de Licenciamento de Serviços Florestais para fins de 

obtenção de Autorização para Supressão Vegetal (ASV); 

• Apresentar quadro quantitativo das áreas de intervenção; 

• Apresentar mapa específico da vegetação com as áreas a serem preservadas 

e suprimidas; 

• Apresentar quantitativo dos indivíduos ameaçados e imunes, com vistas à sua 

supressão/ preservação/ resgate/ transplante. 

 

O produto florestal resultante da supressão poderá ser destinado das seguintes 

formas:  

• i. A material florestal (material a ser suprimido) poderá ser negociado com 

Empresas Consumidoras de Produtos Florestais, gerando receita para 

minimizar os custos relacionados a supressão da vegetação.  

• ii. Doado a entidades filantrópicas/ instituições municipais e/ou regionais; 
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• iii. Comercializado na forma de licitação para fins de arrecadar recursos para 

os cofres municipais.  

 

A tabela abaixo traz um resumo das intervenções previstas, bem como a 

volumetria estimada de produto florestal resultante do corte da vegetação, que deverá 

ser destinado conforme descrito acima. 

 

Tabela 69 - Quadro geral de intervenções e volumetria a serem destinados. 

INFORMAÇÃO POR AMBIENTE Estágio inicial Estágio médio Estágio avançado 

Volume (m³) total de indivíduos a serem 
suprimidos 

59,82 m³ 3.408 m³ 2.760,55 m³ 

Volume (mst) total de indivíduos a serem 
suprimidos 

177,50 mst 5.093 mst 3.300,95 mst 

Volume (m³) total de indivíduos a serem 
suprimidos ameaçados de extinção 

436,05 m³ de tora de araucárias 

Volume (mst) total de indivíduos a serem 
suprimidos ameaçados de extinção 

163,52 mst de lenha de araucárias 

 

Caso a opção de destinação do material florestal (material a ser suprimido) seja 

a negociação com Empresas Consumidoras de Produtos Florestais, estas devem 

possuir: Cadastro Florestal Estadual, Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA e 

Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) operante. 

Segue sugestão de algumas empresas que estão com os documentos necessários 

vigentes e com Certidão de Cadastro Florestal/RS junto ao Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, no município de Caxias do Sul e entorno. 

 

Quadro 63 - Sugestão de empresas com Cadastro Florestal/RS. 

Vinícola Perini Ltda  

(Jota Pe) 

CNPJ 91.319.392/0001-01 

Localidade Santos Anjos - s/n° – Bairro Santos Anjos 

Farroupilha/RS 

Vinhedos Indústria e Comércio de 
Papeis Eireli 

CNPJ 01.039.778/0001-77 

Travessão Gavioli, s/n° - Bairro Gavioli – Flores da Cunha/RS. 

Alcione João Molin  

(Carvão Ouro Preto) 

CNPJ 94.559.663/0001-94 

Localidade São Gotardo, s/n° - Distrito Vila Seca  

Caxias do Sul/RS 

JRB Serviços Ambientais Ltda 

CNPJ 25.041.852/0001-58 

Rua Francisco Magni, n°326 - Bairro Floresta 

Caxias do Sul/RS 
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Olaria Camassola Ltda 

CNPJ 00.184.047/0001-52 

Localidade Santa Bárbara, s/n° - Bairro Ana Rech 

Caxias do Sul/RS 

 

Caso a opção de destinação do material florestal (material a ser suprimido) seja 

doação para entidades/ associações municipais, poderão ser feitas parcerias 

diretamente com a Fundação de Assistência Social (FAS) e hospitais da cidade. A FAS, 

instituída nos termos da Lei n° 4.419 (CAXIAS DO SUL, 1996), é entidade da 

Administração Indireta do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul. Segue abaixo a 

listagem das principais instituições de referência vinculadas a Fundação de Assistência 

Social no município de Caxias do Sul passíveis de receber doações. 

 

Quadro 64 - Sugestão de locais vinculados a Fundação de Assistência Social (FAS). 

Sede Administrativa 

Rua Os Dezoito do Forte, n° 423, Bairro Lurdes 

Caxias do Sul/RS 

Telefone: (54) 3220-8700 

Mosaico Centro Dia 

Rua dos Ipês, n° 715, Bairro Cinquentenário II 

Caxias do Sul/RS 

Telefone: (54) 3215-1405 

Centro Dia Caxias 

Avenida Circular Pedro Mocelin, n° 421 - Bairro Cinquentenário 

Caxias do Sul/RS 

Telefone: (54) 3013-4910 

Casa de Passagem Carlos Miguel Telefone: (54) 3901-1490 

Casa de Passagem São Francisco Telefone: (54) 3223-4384 

Casa de Acolhimento 
Institucional Sol Nascente 

Telefone: (54) 3901-1590 

Casa de Acolhimento 
Institucional Estrela-guia 

Telefone: (54) 3901-1522 

Casa Recanto Amigo Telefone: (54) 3419-1807 

Residência Inclusiva Santa Clara 
de Assis 

Telefone: (54) 3224-3244 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Laços 

da Amizade - Pioneiro 

Rua Frederico Bergmann, s/n, Pioneiro. 

Telefone: (54) 3901-1486 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Santo 

Antônio 

Rua Jacob Susin, 8600, Loteamento Santo Antônio. 

Telefone: (54) 3029-0368 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos Casa 

Brasil Oeste - Reolon 

Rua Thompson Flores, s/ nº, Reolon. 

Telefone: (54) 3219-1234 

Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos 
Cruzeiro do Sol - Cruzeiro 

Rua João Bisol, 133, Bairro Cruzeiro. 

Telefone: (54) 3901-1488 

https://fas.caxias.rs.gov.br/site/_uploads/lei_4419.doc
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Segue abaixo a listagem dos principais hospitais de referência no município de 

Caxias do Sul passíveis de receber doações. 

 

Quadro 65 - Sugestão de hospitais municipais. 

Hospital Pompéia 

Horário: 24 horas 

Avenida Júlio de Castilhos, n° 2030, Bairro Centro 

Contato: (54) 3220-8000 

Hospital Saúde 

Horário: 24 horas 

Rua Vinte de Setembro, n° 2311, Bairro Centro 

Contato: (54) 3026-2699 

Hospital Geral 

Horário: 24 horas 

Rua Professor Antônio Vignoli, n° 255, Bairro Petrópolis 

Contato: (54) 3218-7200 

Hospital Unimed 

Horário: 24 horas 

Rua Carlos Bianchini, n° 1744, Bairro Marechal Floriano 

Contato: (54) 3202-9000 

Hospital do Círculo 

Horário: 24 horas 

Rua General Arcy da Rocha Nóbrega, n° 421, Bairro Jardim 
Amércia 

Contato: (54) 2101-0000 | 0800.722.7511 

Hospital Virvi Ramos 

Horário: 24 horas 

Rua Antônio de Castro Alves, n° 454, Bairro Madureira 

Contato: (54) 2108-8333 

 

O Lar da Velhice São Francisco de Assis é a única instituição filantrópica que 

atende idosos em Caxias e, além de se manter com doações, conta com o apoio 

da Fundação de Assistência Social (FAS). O Lar São Francisco recebe doações 

diariamente, na Rua Antônio Pierucini, 85, bairro Marechal Floriano. Quem não tem 

disponibilidade nestes horários, pode entrar em contato e agendar.  

 

DESCRITIVO GERAL DA COBERTURA VEGETAL E INTERVENÇÕES 

Conforme quadro de áreas abaixo, as áreas de vegetação herbácea ocupam 

grande parte da área de estudos. A vegetação florestal em estágio inicial de regeneração 

ocupa somente 1,27%, a vegetação florestal em estágio médio ocupa apenas 1,32%, e 

a vegetação florestal em estágio avançado ocupa 3,45% da área (PRANCHA 07, em 

seus respectivos quadrantes). 
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Tabela 70 - Quadro de áreas e proporção que ocupam no empreendimento. 

Uso do solo Área (m²) Proporção 
Área dentro 
de APP (m²) 

Área fora de 
APP (m²) 

Acessos internos 96.643,14 2,17% 5.259,31 91.383,84 

Área residencial 32.859,82 0,74% 4.821,93 28.037,90 

Lavoura 3.165.397,78 71,05% 60.022,87 3.105.374,92 

Monocultura 12.542,58 0,28% 354,14 12.188,45 

Solo exposto 3.905,28 0,09% 1.374,99 2.530,29 

Vegetação em estágio inicial 22.531,11 0,51% 7.786,70 14.744,41 

Vegetação em estágio médio 58.853,33 1,32% 23.117,48 35.735,84 

Vegetação em estágio avançado 154.259,72 3,46% 96.531,01 57.728,71 

Campo seco 424.743,83 9,53% 37.155,31 387.588,53 

Campo úmido 154.530,60 3,47% 13.549,87 140.980,73 

Banhado 218.000,38 4,89% 195.709,95 22.290,43 

Açude 111.062,39 2,49% 3.779,21 107.283,17 

TOTAL: 4.455.329,97 100,00% 449.462,77 4.005.867,21 

 

A tabela abaixo apresenta as áreas de intervenção de cada ambiente da 

propriedade.  

 

Tabela 71 - Quadro de áreas com os quantitativos de intervenção. 
(a) Áreas de intervenções projetadas no empreendimento (ADA)  

Uso do solo 
Área total 

(m²) 

Área de 
intervenção 

total (m²) 

Área de 
intervenção 
fora de APP 

(m²) 

Área de 
intervenção 
dentro de 
APP (m²) 

Área sem 
intervenção 

(m²) 

Acessos internos 96.643,14 65.531,69 60.272,39 5.259,31 31.111,45 

Área residencial 32.859,82 32.859,16 28.037,23 4.821,93 0,66 

Lavoura 3.165.397,7 1.805.162,44 1.769.187,31 35.975,13 1.360.235,34 

Monocultura 12.542,58 12.542,58 12.188,45 354,13 - 

Solo exposto 3.905,28 3.905,28 2.530,29 1.374,99 - 

Vegetação em estágio 
avançado 

154.259,72 40.186,56 23.784,52 16.402,04 114.073,16 

Vegetação em estágio 
inicial 

22.531,11 14.670,12 6.883,42 7.786,70 7.860,99 

Vegetação em estágio 
médio 

58.853,33 58.853,33 35.735,86 23.117,47 - 

Campo seco 424.743,83 293.288,81 273.963,62 19.325,19 131.455,02 

Campo úmido 154.530,60 154.530,60 140.980,74 13.549,86 0,00 

Banhado 218.000,38 184.628,85 - 184.628,85 33.371,53 

Açude 111.062,39 19.754,19 - 19.754,19 91.308,20 

TOTAL: 4.455.329,9 2.685.913,61 2.353.563,83 332.349,78 1.769.416,35 
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Vegetação Secundária em Estágio Inicial de Regeneração 

Este estágio sucessional está restrito ao setor sul do empreendimento 

(PRANCHA 07) e ocupa uma área de 22.531,11 m² da área de estudo, sendo que 

7.786,70 m² estão em área de preservação permanente (Tabela 70). Ao total foram 

realizadas nove (9) parcelas amostrais de 10 m x 10 m (900,00 m²) em vegetação em 

estágio inicial, sendo assim, conforme os dados levantados, em 22.531,11 m² apresenta 

um volume médio de 91,87 m³ de tora e 272,62 mst de lenha. Portanto, a supressão 

prevista de 14.670,12 m² de vegetação em estágio inicial, sendo 6.883,42 m² fora de 

APP e 7.786,70 m² dentro de APP (Tabela 71), acarretará na supressão de 

aproximadamente 84 indivíduos com DAP maior que 15 cm e 816 indivíduos com DAP 

inferior a 15 cm, gerando uma volumetria de 59,82 m³ e 177,50 mst de produto florestal. 

 

Vegetação Secundária em Estágio Médio de Regeneração 

A vegetação neste estágio de sucessão ocupa uma área de 58.853,33 m² 

estando distribuída no setor sul do empreendimento (PRANCHA 07), conforme o laudo 

de cobertura vegetal. Deste total, 23.117,50 m² estão em área de preservação 

permanente. Foram realizadas 11 parcelas amostrais de 10 m x 10 m (1.100,00 m²) em 

vegetação em estágio médio, sendo assim, 58.853,35 m² apresenta um volume médio 

de 3.418,84 m³ de tora e 5.109,54 mst de lenha. Portanto, a supressão prevista de 

34.847,95 m² de vegetação em estágio médio fora de APP e 20.871,87 m² dentro de 

APP, acarretará na supressão de aproximadamente 6.541 indivíduos com DAP maior 

que 15 cm e 14.997 indivíduos com DAP inferior, gerando uma volumetria de 3.226, m³ 

e 4.821,86 mst de produto florestal. 

 

Vegetação Secundária em Estágio Avançado de Regeneração 

Este estágio de sucessão ocupa uma área de 154.259,72 m², estando distribuída 

nos setores sul, central e norte do empreendimento (PRANCHA 07), conforme o laudo 

de cobertura vegetal. Deste total, 96.531,01 m² estão em área de preservação 

permanente. Foram amostradas 28 parcelas de 10 m x 10 m (2.800,00 m²) na vegetação 

em estágio avançado, dessa forma, 154.259,72 m² desta formação compreende uma 

média de volume de produto florestal igual a 10.623,53 m³ de tora e 12.703,28 mst de 

lenha. Portanto, a supressão prevista de 33.512,33 m², sendo19.999,04 m² fora de APP 

e 13.513,29 m² dentro de APP, acarretará na supressão de aproximadamente 3.282 
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indivíduos com DAP maior que 0,15 m e 8.285 indivíduos com DAP inferior, gerando 

uma volumetria de 2.302,08 m³ e 2.752,69 mst de produto florestal. 

 

Vegetação Imune e/ou Protegida 

Conforme laudo de cobertura vegetal, foram encontradas na área de estudo, 516 

indivíduos de Araucaria angustifolia (pinheiro-do-paraná) na porção central e ao sul e 

diversos exemplares na porção de mato ao norte (na porção norte não foram levantados 

todos exemplares da espécie, devido ao fato da área não ser intervinda para as obras 

aeroportuárias e por estar em área de bacia de captação), e 350 indivíduos de Dicksonia 

sellowiana (xaxim). Abaixo estão relacionados os indivíduos amostrados assim como 

características do seu manejo futuro. 

 

Araucaria angustifolia 

Todos os exemplares de Araucaria angustifolia que foram levantados 

encontram-se em área de intervenção, ou seja, 516 exemplares. Sendo assim serão 

suprimidos para as obras de instalação das estruturas do empreendimento. A Araucaria 

angustifolia encontra-se como “vulnerável” na lista de espécies ameaçadas de extinção 

do estado. A supressão dos indivíduos de Araucaria angustifolia irá gerar uma volumetria 

de 436,05 m³ de tora e 163,52 mst de lenha.  

 

Dicksonia sellowiana 

O xaxim encontra-se na categoria “vulnerável” na lista de espécies ameaçadas 

de extinção do estado. Na área de intervenção do empreendimento ocorrem 68 

indivíduos que deverão ser transplantados para áreas que serão protegidas na 

vegetação florestal a norte do empreendimento, antes da instalação dos equipamentos. 

Abaixo estão listados os xaxins que deverão ser transplantados.  

 

Tabela 72 - Exemplares de xaxim a serem transplantados. 

N° Espécie Latitude Longitude 

X01 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8928 

X02 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8928 

X03 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8928 

X04 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8927 

X05 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8927 

X06 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8927 

X07 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8923 
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N° Espécie Latitude Longitude 

X08 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8923 

X09 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8922 

X10 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8922 

X11 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8922 

X12 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8922 

X13 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8922 

X14 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8922 

X15 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8921 

X16 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8922 

X17 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8922 

X18 Dicksonia sellowiana -29,1717 -50,8922 

X19 Dicksonia sellowiana -29,1717 -50,8922 

X20 Dicksonia sellowiana -29,1717 -50,8922 

X21 Dicksonia sellowiana -29,1717 -50,8922 

X22 Dicksonia sellowiana -29,1717 -50,8922 

X23 Dicksonia sellowiana -29,1717 -50,8922 

X24 Dicksonia sellowiana -29,1798 -50,8906 

X25 Dicksonia sellowiana -29,1799 -50,8907 

X26 Dicksonia sellowiana -29,1800 -50,8909 

X27 Dicksonia sellowiana -29,1800 -50,8908 

X28 Dicksonia sellowiana -29,1800 -50,8908 

X29 Dicksonia sellowiana -29,1800 -50,8908 

X30 Dicksonia sellowiana -29,1800 -50,8908 

X31 Dicksonia sellowiana -29,1819 -50,8884 

X32 Dicksonia sellowiana -29,1821 -50,8884 

X33 Dicksonia sellowiana -29,1814 -50,8869 

X34 Dicksonia sellowiana -29,1828 -50,8863 

X35 Dicksonia sellowiana -29,1829 -50,8861 

X36 Dicksonia sellowiana -29,1829 -50,8859 

X37 Dicksonia sellowiana -29,1830 -50,8858 

X320 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8930 

X321 Dicksonia sellowiana -29,1717 -50,8929 

X322 Dicksonia sellowiana -29,1717 -50,8930 

X323 Dicksonia sellowiana -29,1717 -50,8921 

X324 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8921 

X325 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8921 

X326 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8920 

X327 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8920 

X328 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8920 

X329 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8920 

X330 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8920 

X331 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8920 

X332 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8919 

X333 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8919 

X334 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8918 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

577 

N° Espécie Latitude Longitude 

X335 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8918 

X336 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8918 

X337 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8917 

X338 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8917 

X339 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8916 

X340 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8916 

X341 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8916 

X342 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8917 

X343 Dicksonia sellowiana -29,1715 -50,8916 

X344 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8916 

X345 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8916 

X346 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8916 

X347 Dicksonia sellowiana -29,1716 -50,8915 

X348 Dicksonia sellowiana -29,1709 -50,8919 

X349 Dicksonia sellowiana -29,1709 -50,8919 

X350 Dicksonia sellowiana -29,1709 -50,8920 

 

TABELA GERAL DE INFORMAÇÕES 

A tabela apresentada abaixo traz um resumo das intervenções previstas, bem 

como a volumetria estimada de produto florestal resultante do corte da vegetação.  

 

Tabela 73 - Quadro geral de intervenções e volumetria. 

INFORMAÇÃO POR AMBIENTE Estágio inicial Estágio médio Estágio avançado 

Área total a sofrer intervenção 14.670,12 m² 55.719,83 m² 33.512,33 m² 

N° total de indivíduos a serem suprimidos com 
DAP > 15cm 

84 ind. 6.541 ind. 3.282 ind. 

N° total de indivíduos a serem suprimidos com 
DAP < 15cm 

816 ind. 14.997 ind. 8.285 ind. 

Volume (m³) total de indivíduos a serem 
suprimidos 

59,82 m³ 3.226,5 m³ 2.302,08 m³ 

Volume (mst) total de indivíduos a serem 
suprimidos 

177,50 mst 4.824,8 mst 2.752,69 mst 

N° total de indivíduos a serem suprimidos 
ameaçados de extinção 

516 araucárias 

Volume (m³) total de indivíduos a serem 
suprimidos ameaçados de extinção 

436,05 m³ de tora de araucárias 

Volume (mst) total de indivíduos a serem 
suprimidos ameaçados de extinção 

163,52 mst de lenha de araucárias 

N° total de indivíduos a serem transplantados 68 xaxins 
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MONITORAMENTO 

O monitoramento durante a execução dos trabalhos tem por objetivo assegurar 

o cumprimento do plano de manejo, bem como indicar diretrizes para que o profissional 

habilitado responsável possa decidir qual o melhor procedimento a ser tomado em caso 

de imprevistos. Já o monitoramento pós corte consiste em verificar a ocorrência dos 

trabalhos previstos, além de apresentar relatório com a quantificação de cubagem da 

madeira para efetuar o DOF para transporte do produto florestal nativo. 

 

MEDIDAS MITIGATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS 

Os dados aqui apresentados têm como referência as informações apresentadas 

nos trabalhos para obtenção da Licença Prévia (LP com EIA/RIMA) do empreendimento, 

que levam em consideração metodologias adequadas para estimar a quantificação de 

produto florestal. Por isso, é necessário condicionar o empreendimento à apresentação 

de cubagem pós-corte para fins de homologação junto ao sistema IBAMA/ DOF/ 

SINAFLOR, frente à necessidade de gerar documentos de origem florestal para 

transporte das toras e resíduos (lenha e toras) da vegetação nativa. 

É importante que durante a intervenção haja monitoramento contínuo do técnico 

responsável de forma a identificar as vulnerabilidades ambientais, podendo executar 

ações mitigadoras que minimizem o impacto dessa intervenção. Estas ações consistem 

em coleta e realocação das epífitas, coordenação do manejo de vegetação nativa, 

monitoramento e orientação das ações. 

 

8.2.1.15. Mapa de Vegetação, representação à disposição da cobertura 

vegetal e identificando os segmentos na AID e ADA do 

empreendimento. 

Este item está sendo atendido através da PRANCHA 07 – USO DO SOLO E 

COBERTURA VEGETAL (ADA) “Quadrantes 07A à 07V”. 

 

8.2.2. Fauna  

8.2.2.1. Relativo à área do sítio aeroportuário (ADA) 

Os estudos relativos à fauna na Área Diretamente Afetada (ADA) contemplaram 

os itens previstos no TR n° 18/2018 da FEPAM. 
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8.2.2.1.1. Laudo descritivo da fauna local, com sua provável 

interação com a flora 

O meio ambiente tem sido a grande preocupação de todas as comunidades do 

nosso planeta nas últimas décadas, seja pelas mudanças provocadas pela ação do 

homem na natureza, e ou, pela resposta que a natureza dá a essas alterações. Dessa 

forma, a caracterização biótica, que possui caráter preventivo e busca minimizar os 

possíveis danos ambientais decorrentes da implantação e execução de 

empreendimentos, torna-se uma importante ferramenta no processo de licenciamento 

ambiental. 

Em relação aos vertebrados, o Brasil, por possuir uma vasta malha hidrográfica, 

apresenta uma elevada diversidade de ecossistemas aquáticos e, por sua vez, grande 

riqueza de peixes (GIL et al., 2007), no qual estima-se mais de 2.600 espécies válidas 

(BUCKUP et al., 2007). A hidrografia do Rio Grande do Sul encontra-se dividida em três 

grandes sistemas principais: bacia hidrográfica do rio Uruguai, bacia hidrográfica do rio 

Tramandaí e sistema da Laguna dos Patos. Estão descritas para o Estado, em torno de 

262 espécies de peixes de água doce (REIS et al., 2003).  Deste total, em torno de 125 

espécies são conhecidas para o sistema da Laguna dos Patos (MALABARBA et al., 

2009). Pertencente ao citado sistema e um dos principais afluentes do lago Guaíba, a 

bacia hidrográfica do rio Caí apresenta uma das áreas mais densamente povoadas do 

Rio Grande do Sul e, por sua vez, sujeita a uma série de impactos ambientais (SEMA-

RS, 2008).  

Em relação aos anfíbios, o Brasil abriga a maior riqueza de espécies do mundo, 

sendo atualmente conhecidas 1.080 espécies para o território nacional (SBH, 2017). 

Quanto aos répteis, são reconhecidas 773 espécies no Brasil (SBH, 2017). Trabalhos de 

levantamento de herpetofauna no Rio Grande do Sul mencionam a ocorrência de 

aproximadamente 89 espécies de anfíbios, o que corresponde a aproximadamente 15% 

das espécies brasileiras (KWET, 2001; GARCIA e VINCIPROVA, 2003), e 118 espécies 

de répteis, correspondendo a aproximadamente 16% das espécies brasileiras (LEMA, 

1994).  

Conforme a lista mais recente do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos 

(PIACENTINI et al., 2015), o Brasil possui cerca de 1.919 espécies de aves, ocupando a 

segunda posição no ranking dos países com avifauna mais rica do mundo, atrás somente 

da Colômbia (REMSEN et al., 2015). O Rio Grande do Sul se destaca entre os estados 

brasileiros pelo bom conhecimento de sua avifauna e pela grande riqueza de espécies, 
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contando atualmente com 704 táxons (FRANZ et al., 2018). Na região serrana do estado 

gaúcho (nordeste), onde as florestas da Mata Atlântica formam mosaicos com campos 

naturais, áreas úmidas e cultivos, a riqueza da avifauna também é significativa. Segundo 

Fontana et al. (2008), em torno de 337 espécies de aves (em torno de 18% da avifauna 

brasileira e 48% da gaúcha) ocorrem na região dos Campos.  

Em relação aos mamíferos, 652 espécies ocorrem em território brasileiro, o que 

representa aproximadamente 12% da mastofauna do mundo (REIS et al., 2006), sendo 

que no Rio Grande do Sul são 141 espécies descritas (SILVA, 1994). Dessa forma, o 

estudo desse grupo é de extrema importância para a tomada de decisão quanto aos usos 

do solo e modificações dos ecossistemas naturais. 

Este Levantamento Faunístico apresenta uma lista de espécies de animais 

vertebrados (classes: anfíbios, répteis, aves e mamíferos) encontradas na Área de 

Diretamente Afetada – ADA pelo futuro empreendimento, no período do outono, inverno, 

primavera e verão de 2018, ou seja, compreendendo todas as estações do ano. Além 

disso, apresenta uma lista de ocorrências de vertebrados da Área de Segurança 

Aeroportuária – ASA (que compreende a Área de Influência Direta e Indireta – AID e AII), 

e, também, uma lista complementar das possíveis ocorrências para a região (espécies 

que não foram encontradas a partir dos métodos e esforços empregados, mas que 

podem ocorrer), identificando o status das espécies para salientar o grau de ameaçada. 

O documento tem a pretensão de fornecer elementos técnicos que venham a subsidiar 

a tomada de decisões pelos órgãos competentes quanto à forma de ocupação da área, 

bem como o planejamento de uso futuro e operação do sítio aeroportuário. 

 

RELAÇÃO DAS ESPÉCIES DIAGNOSTICADAS  

A ocorrência da fauna numa determinada região depende de diversos fatores 

bióticos (abrigo, oferta de alimento, presença de predadores, entre outras) e abióticos 

(umidade, temperatura, vento, etc.).  

Além disso, os animais vertebrados possuem grande poder de deslocamento e 

dispersão, com exceção de peixes e alguns anfíbios e répteis que apresentam pequeno 

deslocamento migratório. Os demais animais podem deslocar-se pela região passando 

pela área de estudo, principalmente aves e mamíferos, que podem deslocar-se por 

longas distâncias. Assim, muitas das espécies encontradas num determinado momento 

podem estar apenas passando pela área, não residindo no local. Também poderão ser 
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encontradas outras tantas espécies circulando pela área, dependendo do período do ano 

e ou das condições climáticas do momento da procura. 

 

ICTIOFAUNA  

O diagnóstico da ictiofauna na área do empreendimento ocorreu nas quatro 

estações do ano (contemplando a sazonalidade requerida no TR), no entanto para a 

campanha de outono foi realizado levantamento de dados bibliográficos não sendo 

realizada amostragem por meio de metodologias de captura devido a não emissão da 

Autorização para Manejo de Fauna Silvestre (AUTMFS nº 00026/2018) naquela 

oportunidade. Esse fator não irá afetar de forma significativa o resultado do levantamento 

uma vez que não se esperam mudanças importantes na composição de espécies deste 

grupo especialmente em função de no outono não ocorrem extremos climático e que no 

local é previsto monitoramento sazonal da ictiofauna conforme Programa de 

Monitoramento e Resgate da Ictiofauna.  

No total das campanhas amostrais (inverno, primavera e verão) foram 

capturadas 14 espécies de peixes, distribuídas em 08 (oito) famílias, totalizando 558 

indivíduos. Não foram capturadas espécies endêmicas ou com algum status de ameaça 

em nenhuma das campanhas amostrais. Por sua vez, foram capturadas no A3, na 

primavera e verão, representantes de Cyprinus carpio, a carpa-comum e, apenas na 

primavera, um indivíduo de Micropterus salmoides, o black-bass, espécies exóticas 

muito utilizadas na piscicultura. A espécie mais abundante foi Gymnogeophagus 

gymnogenys, o cará, com 304 indivíduos capturados, representando 54% do total de 

capturas, sendo a única espécie capturada através dos quatro métodos de amostragem. 

Durante a campanha de inverno, foram capturadas 07 espécies, pertencentes a 

06 (seis) famílias, totalizando 136 indivíduos. Na campanha de primavera, foram 

capturadas 11 espécies, pertencentes a 08 (oito) famílias, totalizando 134 indivíduos. E, 

por sua vez, na campanha de verão foram encontradas 09 espécies, pertencentes a 06 

(seis) famílias, totalizando 288 indivíduos. Algumas espécies foram capturadas 

exclusivamente em alguma das estações estudadas, como Scleronema minutum, 

coletada apenas no inverno; Astyanax laticeps, Trichomycterus sp. e Micropterus 

salmoides, capturadas apenas na primavera; e Astyanax sp. e Australoheros facetus, 

capturadas exclusivamente no verão. 
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Tabela 74 - Lista da ictiofauna ocorrente no local do empreendimento.  

ORDEM 
Nome 

comum 
Met Campanha Local 

Status 
Família 
Espécie RE NA IN 

CHARACIFORMES        

Characidae        

Astyanax laticeps (Cope, 1894) lambari BA P A5 LC LC - 
Astyanax sp. lambari BA V B3 LC LC - 

Oligosarcus jenynsii (Günther, 1864) 
branca, 
tambicu 

BA 
BP 

IPV A5, A7 LC LC - 

Oligosarcus robustus Menezes, 1969 
branca, 
tambicu 

BP IP A5, A7 LC LC - 

Erythrinidae        

Hoplias aff. malabaricus (Bloch, 1794) traíra BP IPV 
A1, A2, 

A4, A5 e 
A7 

LC LC - 

SILURIFORMES        

Heptapteridae        

Rhamdia aff. quelen (Quoy & Gaimard, 
1824) 

jundiá BP IPV 
A2, A3, 
A4 e A7 

LC LC - 

Loriicaridae        

Ancistrus brevipinnis (Regan, 1904) cascudo BA IPV M3 LC LC - 
Trichomycteridae        

Scleronema minutum (Boulenger, 1891) candiru BA I M3 LC LC - 
Trichomycterus sp. candiru BA P M3 - - - 
CICHLIFORMES        

Cichlidae        

Australoheros facetus (Jenyns, 1842) cará BP V A3 LC LC - 
Geophagus brasiliensis (Quoy & 
Gaimard, 1824) 

cará 
BA, 
BP 

PV 
A2, A5 e 

A7 
LC LC - 

Gymnogeophagus gymnogenys (Hensel, 
1870) 

cará 
BA, 
BP 

IPV A2, B5 LC LC - 

CYPRINIFORMES        
Cyprinidae        
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 carpa-comum BP PV A3 - LC VU 
PERCIFORMES        
Centrarchidae        
Micropterus salmoides (Lacepède, 1802) black-bass BP P A3 - - - 

LEGENDA: Met = Método, BA = Busca Ativa, BP = Busca Passiva; CO = Covo; PU = Puçá; ES = Redes de Espera; 
TA = Tarrafa; Campanhas = Outono (O), Inverno (I), Primavera (P), Verão (V); Local = Açude (A), Banhado (B), Lavoura 
(L), Mata (M), Pitfall (P), Vassoral (V); Status de conservação das espécies em nível regional (RE), nacional (NA) e 
internacional (IN): LC (Least Concern – pouco preocupante), NT (Near Threatened – quase ameaçado), VU 
(Vulnerable – vulnerável), EN (Endangered – em perigo) e DD (Data Deficient – dados insuficientes). 

 
Figura 325 - Branca (Oligosarcus jenynsii).

 

Figura 326 - Traíra (Hoplias aff. malabaricus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 327 - Jundiá (Rhamdia aff. quelen). 

 

Figura 328 - Cascudo (Ancistrus brevipinnis).

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
 

Figura 329 - Candiru (Scleronema minutum). 

 

Figura 330 - Cará (Gymnogeophagus 
gymnogenys). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 331 - Lambari (Astyanax laticeps). Figura 332 - Cará (Geophagus brasiliensis). 

  
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 333 - Carpa-comum (Cyprinus carpio). 
Figura 334 - Black-bass (Micropterus 

salmoides). 

  
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 335 - Cascudo (Ancistrus brevipinnis). Figura 336 - Traíra (Hoplias malabaricus). 

  
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 337 - Cará (Gymnogeophagus 

gymnogenys). 
 

Figura 338 - Jundiá (Rhamdia quelen). 

  
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 339 - Lambari (Astyanax sp.). Figura 340 - Branca (Oligosarcus jenynsii). 

  
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Discussão 

O rio Caí e seus principais afluentes são pobremente estudados quanto a sua 

ictiofauna, principalmente nas regiões de cabeceiras (DALA-CORTE et al., 2009). As 

informações sobre a ictiofauna coletada especificamente na bacia do rio Caí disponíveis 

na literatura referem-se ao trecho inferior do rio, em estudos mais antigos de HENSEL 

(1868), HENSEL (1870), TEIXEIRA (1989) e VOLKMER-RIBEIRO et al. (2004). 

Ademais, no único estudo realizado na região superior da bacia hidrográfica do rio Caí, 

realizado por DALA-CORTE et al. (2009), foram inventariadas apenas 20 espécies, 

demonstrando uma riqueza subestimada para a região. No citado levantamento, houve 

predominância de ciclídeos exóticos, no qual, não se descarta a possibilidade de 

introdução intencional de peixes, visto que é uma região utilizada para a pesca. 

Todas as espécies nativas capturadas nas campanhas amostrais compõem uma 

ictiocenose comum em capturas do sul do Brasil, sendo que nenhuma delas apresenta 

algum grau de ameaça ou declínio de populações. As espécies mais abundantes no total 

do estudo, Oligosarcus jenynsii, Gymnogeophagus gymnogenys e Hoplias malabaricus 

são amplamente distribuídos em todos os corpos hídricos costeiros e de água interiores 

do estado do Rio Grande do Sul. Por sua vez, O. jenynsii é considerada uma espécie 

secundária na pesca, devido a sua grande captura por pescadores, por atingir tamanhos 

médios, servindo assim como recurso e substituição a espécies de importância 

econômica que estão em declínio (HERMES-SILVA et al., 2004). Já Gymnogeophagus 

compreende o gênero de Cichlidae com maior diversidade de espécies com ampla 

distribuição, ocorrendo desde a bacia do Rio da Prata entre Uruguai e Argentina até as 

drenagens interiores e costeiras do sul do Brasil (RICAN et al., 2018). H. malabaricus é 
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uma espécie piscívora, com grande importância na cadeia alimentar (CORRÊA et al., 

2012). 

A abundância de espécies capturadas no inverno e na primavera foi similar, com 

leve incremento na campanha de verão, padrão já evidenciado por outros autores, que 

descrevem esse comportamento devido ao ciclo reprodutivo, alimentação, recrutamento 

de jovens e ao aumento da pluviosidade em ambientes subtropicais (LUCENA et al., 

1994; KALIL et al., 2005; DUFECH e FIALHO, 2009). A abundância de espécies de 

peixes também está relacionada com a disponibilidade de alimentos, constância do 

regime hídrico e fatores físico-químicos (SÚAREZ e PETRERE JÚNIOR, 2006), além de 

características do ambiente, como a presença de distúrbios (FERREIRA e CASSATI, 

2006). Considerando que a área amostrada é caracterizada pela a presença de lavouras 

em toda a sua extensão, os impactos dessa atividade podem desfavorecer a presença 

de algumas espécies e facilitar a presença de espécies mais resistentes, mantendo um 

ambiente com baixa diversidade, porém com alta dominância de espécies, como 

observado nos açudes amostrados. 

Na ADA foi capturada apenas uma única espécie nativa considerada de 

importância econômica, Rhamdia quelen, o jundiá. Essa espécie possui ampla 

distribuição geográfica neotropical, desde a região central da Argentina até o sul do 

México (SILFVERGRIP, 1996). Sua utilização na piscicultura é expressiva, devido à 

facilidade de manejo, crescimento acelerado e resistência no inverno (CARNEIRO et al., 

2002). Seus hábitats compreendem lagos e poços de rios, com fundo de areia e lama 

(GOMES et al., 2000), característico dos locais (A2, A3, A4 e A7) onde foi capturada. 

A ocorrência de espécies em determinado ambiente aquático está relacionada 

às interações interespecíficas e fluxo de ligação com ambientes adjacentes e cursos 

hídricos principais (SÚAREZ e PETRERE 2003; SANTOS, 2009). A ausência ou a 

presença de espécies em um determinado ambiente dependem ainda da alimentação, 

refúgio e reprodução que esse próprio ambiente fornece (BENNEMANN et al., 2000). A 

não captura expressiva de indivíduos nas áreas de banhados existentes na área de 

influência do empreendimento, por sua vez, pode estar relacionada a não ligação com 

outros corpos hídricos, evitando a manutenção das populações, assim como condições 

desfavoráveis a permanência de representantes da ictiofauna. 

Para a região está descrita apenas uma espécie de peixe anual da família 

Rivulidae (Cynopoecilus nigrovittatus), espécie classificada como vulnerável 

regionalmente. Os peixes dessa família são altamente afetados pela degradação e perda 
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das áreas úmidas, por isso, medidas de esforço para conservação desses habitats são 

imprescindíveis (VOLCAN et al., 2010). Apesar do esforço amostral, não obtivemos 

capturas de representantes dessa espécie na área do empreendimento. Apesar de 

inicialmente os habitats serem considerados característicos para uma provável 

ocorrência de peixes anuais, o regime intermitente das áreas úmidas não foi confirmado, 

podendo não caracterizar como hábitat adequado para a reprodução dessa espécie. Os 

representantes da família Rivulidae, por possuírem pouca plasticidade ecológica, são 

facilmente impactados por ações antrópicas, como drenagens, desmatamento, 

agricultura, poluição e aterramento (MARIANO et al., 2010; VOLCAN & LANÉS, 2018). 

O arroio presente na mata 3 foi o único ambiente lótico amostrado dentro da ADA 

e teve a ocorrência predominante de uma espécie de cascudo, Ancistrus brevipinnis. 

Essa espécie é comum no tipo de ambiente amostrado com trechos de corredeiras e 

substrato com rochas e cascalhos, pois a maioria dos peixes loricarídeos são geralmente 

bentônicos, possuem morfologia apropriada para alimentação nesse tipo de ambiente, 

raspando algas aderidas ao substrato (CASATTI et al., 2001). 

Com relação as espécies exóticas, assim como documentando em trabalho 

anterior (DALA-CORTE et al., 2009), confirma-se a utilização da região para a criação 

de espécies como Cyprinus carpio, a carpa-comum e Micropterus salmoides, o black-

bass. A carpa-comum é a principal espécie utilizada na piscicultura, devido a sua alta 

resistência, facilidade de criação e crescimento rápido (QUEROL et al., 2005). Já, o 

black-bass desprende interesse na criação para a pesca desportiva (SANCHES e 

RODRIGUES, 2011). 

Conclui-se com os resultados das campanhas de levantamento da ictiofauna 

que, a fauna constante é caracterizada por espécies generalistas com baixa 

sensibilidade às alterações ambientais promovidas pelos impactos oriundos das lavouras 

do entorno. 

 

HERPETOFAUNA 

No total (compreendendo toda sazonalidade), foram registradas 33 espécies 

pertencentes à herpetofauna, sendo 26 anfíbios e 7 répteis. Apenas duas espécies de 

anuros foram classificadas em algum grau de ameaça (Hylodes meridionalis – NT – 

âmbito regional; Proceratophrys bigibbosa – NT – âmbito global), todas as demais estão 

classificadas na categoria menos preocupantes (LC). 
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Durante a campanha de outono foram encontradas 10 (dez) espécies de anfíbios 

e 04 (quatro) de répteis. A baixa riqueza de répteis pode ter uma relação com fatores 

climáticos no período de amostragem, visto que era um período seco e frio. Logo, a 

maioria das espécies encontradas nesta campanha são comuns e tolerantes às 

modificações antrópicas. 

Na campanha de inverno foram encontradas 09 (nove) espécies de anfíbios e 01 

(uma) de réptil. Em geral, registramos uma baixa riqueza de espécies nesta campanha, 

que também pode estar relacionado com fatores climáticos no período de amostragem, 

visto que era um período de condições climáticas extremas, com sensação térmica 

abaixo de 0°C.  

Durante a campanha de primavera foram encontradas 18 (dezoito) espécies de 

anfíbios e 03 (três) de répteis, já durante o verão foram 21 (vinte e uma) espécies de 

anfíbios e 02 (duas) de répteis. A maior riqueza registrada de anfíbios na primavera e 

verão tem relação com a temperatura mais elevada, que variou entre 20°C e 30°C. A 

maioria das espécies de répteis ficam em locais de difícil encontro, como dentro de 

buracos, enterrados, sob folhiços ou no top das árvores. Por isso, é esperado que a 

riqueza de répteis seja menor do que a de anfíbios. De forma geral, a maioria das 

espécies encontradas são bastante comuns e tolerantes às modificações antrópicas. 

Tabela 75 - Lista da herpetofauna ocorrente no local do empreendimento. 

GRUPO 
Nome comum Met Campanha Local 

Status 
Família 
Espécie RE NA IN 

ANFÍBIOS        
Bufonidae        

Rhinella icterica (Spix, 1824) sapo-cururu 

BA 
BAN 
EO 
PE 
TH 

OIPV 

A4, A5 e 
A6, B2, 

L4, M1 e 
M3, V1, 
AII, P2 e 

P4 

LC LC LC 

Cycliramphidae        

Proceratophrys bigibbosa 
(Peters, 1872) 

sapo-de-chifre 

BA 
BAN 
EO 
PE 

PV M1 e M3 LC LC NT 

Hylidae        

Aplastodiscus perviridis 
(Lutz, 1950) 

perereca 
BA 

BAN 
PF 

OPV 
A2 e A6, 
B2, M1, 

P2 
LC LC LC 

Boana faber (Wied-
Neuwied, 1821) 

sapo-martelo 
PE 
PE 

V A6, B2 LC LC LC 

Boana pulchella (Duméril 
and Bibron, 1841) 

perereca-do-
banhado 

BA 
BAN 
EO 
PE 

OIPV 
A1, A3, 
A4, A5 e 
A6, B1, 

LC LC LC 
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B2 e B3, 
L4, P3 

Dendropsophus minutus 
(Peters, 1872) 

perereca PE OPV 

A1, A5 e 
A6, B1, 
B2 e B3, 

M3 

LC LC LC 

Dendropsophus sanborni 
(Schmidt, 1944) 

perereca PE O 
A5, B1, 
B2 e B3, 

L3 
LC LC LC 

Julianus uruguayus 
(Schmidt, 1944) 

perereca PE PV A1 LC LC LC 

Pseudis cardosoi (Kwet, 
2000) 

rã-boiadora 

BA 
BAN 
EO 
PE 

OIPV 
A5, B1 e 

B2 
LC LC LC 

Scinax sp. perereca PE I A5 - - - 
Scinax granulatus (Peters, 
1871) 

perereca-de-
banheiro 

BA 
BAN 

PV A6, M1 LC LC LC 

Scinax perereca (Pombal, 
Haddad, and Kasahara, 
1995) 

perereca 

BA 
BAN 
EO 
PE 

OPV 
A1, 5 e 6, 
B1 e B2 

LC LC LC 

Scinax squalirostris (Lutz, 
1925) 

perereca-
nariguda 

BAN 
PE 

OIP 
A1, A3, 
A5 e A6, 

B1 
LC LC LC 

Hylodidae        
Hylodes meridionalis 
(Mertens, 1927) 

rã-das-pedras PE V M3 NT LC LC 

Leptodactylidae        

Leptodactylus gracilis 
(Duméril and Bibron, 1840) 

rã-listrada 
BA 
EO 
PF 

PV 
B1, P1 e 

P4 
LC LC LC 

Leptodactylus latrans 
(Steffen, 1815) 

rã-manteiga 

BA 
BAN 
EO 
PE 

OPV 

A1, A2 e 
A6, B1 e 
B2, M3, 
P1, P3 e 

P4 

LC LC LC 

Leptodactylus plaumanni 
(Ahl, 1936) 

rã-escavadeira PE V B2 LC LC LC 

Physalaemus cuvieri 
(Fitzinger, 1826) 

rã-cachorro 

BA 
BAN 
PE 
PT 

OPV 

A1, A5 e 
A6, B1, 

L4, P1, P3 
e P4 

LC LC LC 

Physalaemus gracilis 
(Boulenger, 1883) 

rã-chorona 

BA 
BAN 
PE 
PF 

OIPV 

A1, A5 e 
A6, B1 e 
B2, M1, 
P1 e P4, 

V1 

LC LC LC 

Physalaemus lisei (Braun 
and Braun, 1977) 

rã-chorona 

BA 
BAN 
EO 
PE 
PF 

OIPV 

A1, A3, 
A5 e A6, 
B2, M1, 

M2 e M3, 
P1, P2, 
P3 e P4 

LC LC LC 

Physalaemus henselii 
(Peters, 1872) 

rã PF V P2 LC LC LC 

Pseudopaludicola falcipes 
(Hensel, 1867) 

rãzinha BA P V1 LC LC LC 

Odontophrynidae        



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

590 

LEGENDA: Met = Método, BA = Busca Ativa, BAN = Busca Ativa Notura, PE = Ponto de Escuta, PF = 
Pitfall; Campanhas = Outono (O), Inverno (I), Primavera (P), Verão (V); Local = Açude (A), Banhado (B), 
Lavoura (L), Mata (M), Pitfall (P), Vassoral (V); Status de conservação das espécies em nível regional 
(RE), nacional (NA) e internacional (IN): LC (Least Concern – pouco preocupante), NT (Near Threatened 
– quase ameaçado), VU (Vulnerable – vulnerável), EN (Endangered – em perigo) e DD (Data Deficient – 
dados insuficientes). * Espécie introduzida. 
 

Figura 341 - Sapo-cururu (Rhinella icterica). 

 

Figura 342 - Perereca (Aplastodiscus 
perviridis). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
 

Odontophrynus americanus 
(Duméril and Bibron, 1841) 

sapo-da-
enchente 

BAN 
PE 
PF 

OIPV 
A5, M3, 
P1, P3 e 

P4 
LC LC LC 

Microhylidae        
Elachistocleis bicolor 
(Guérin-Méneville, 1838) 

sapinho-guarda PE V A1 LC LC LC 

Ranidae        

Lithobates catesbeianus 
(Shaw, 1802) * 

rã-touro 

BA 
EO 
PE 
TO 

OIPV 

A1, A2, 
A3, A4, 
A5 e A6, 

B2 

- - LC 

RÉPTEIS        
Amphisbaenidae        
Amphisbaena sp. cobra-cega BA O A4, B1 LC LC - 
Colubridae        
Gomesophis brasiliensis 
(Gomes, 1918) 

 BA O B2 LC LC - 

Dipsadidae        
Erythrolamprus jaegeri 
(Günther, 1858) 

Cobra-d’água-
verde 

BA I B1 LC LC LC 

Oxyrhopus rhombifer 
(Duméril, Bibron & Duméril, 
1854) 

falsa-coral 
BA 
EO 

PV B1, AII 1 LC LC - 

Xenodon cf. neuwiedii 
(Günther, 1863) 

boipeva BA P ADA LC LC LC 

Teiidae        

Salvator merianae (Duméril 
& Bibron, 1839) 

teiú BA OPV 
AII 1, B2, 
L1, M1, 

P2 
LC LC LC 

Viperidae        
Bothrops alternatus 
(Duméril, Bibron & Duméril, 
1854) 

cruzeira BA O M2 LC LC LC 
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Figura 343 - Perereca-do-banhado (Boana 
pulchella). 

 

Figura 344 - Perereca-de-banheiro (Scinax 
perereca). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 345 - Rã-listrada (Leptodactylus 

gracilis). 

 

Figura 346 - Rã-manteiga (Leptodactylus 
latrans). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 347 - Rã-cachorro (Physalaemus 

cuvieri). 

 

Figura 348 - Rã-chorona (Physalaemus 
gracilis). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 349 - Rã-chorona (Physalaemus lisei). 

 

Figura 350 - Rã (Physalaemus henselii). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 351 - Sapo-da-enchente 
(Odontophrynus americanus). 

 

Figura 352 - Rã-touro (Lithobates 
catesbeianus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
 

Figura 353 - Rã-chorona (Physalaemus lisei). 

 

Figura 354 - Perereca-do-banhado (Boana 
pulchella). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 355 - Rã-touro (Lithobates 
catesbeianus). 

 

Figura 356 - Rã-chorona (Physalaemus 
gracilis). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 357 - Cobra-cega (Amphisbaena sp). 

 

Figura 358 - Gomesophis brasiliensis. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 359 - Cobra-verde (Erythrolamprus 

jaegeri). 

 

Figura 360 - Falsa-coral (Oxyrhopus 
rhombifer). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 84 - Boipeva (Xenodon cf. neuwiedii) 

 

Figura 361 - Teiu (Salvator merianae) 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Discussão 

Durante as 04 (quatro) campanhas amostradas no local do empreendimento, 

que abrangem as quatro estações do ano (outono, inverno, primavera e verão), foram 

encontradas somente duas espécies ameaçadas. A amostragem sazonal é de grande 

importância para um levantamento eficaz da herpetofauna, uma vez que algumas 

espécies são encontradas somente em uma curta janela de tempo. Por exemplo, em 

relação aos anfíbios, algumas espécies são registradas somente nas estações mais 

quentes, quando iniciam seu período reprodutivo, como Proceratophrys bigibbosa e 

Leptodactylus gracilis, que foram registradas nas campanhas de primavera e verão. 

Ainda, algumas espécies de anfíbios foram registradas somente na campanha de verão, 

como é o caso de Hylodes meridionalis, Boana faber, Leptodactylus plaumanni e 

Physalaemus henselii. É possível ver a importância do levantamento sazonal na riqueza 

das estações, onde no outono e inverno foram registrados somente nove e 10 espécies, 

respectivamente, enquanto na primavera e verão foram 18 e 21 espécies.  

Os anuros sapo-de-chifre (P. bigibbosa) e rã-das-pedras (H. meridionalis) são 

espécies que habitam riachos e rios pedregosos de águas limpas no interior de matas 

(ZANELLA & BUSIN, 2007; KWET et al., 2010; VARGAS et al., 2017). A rã-das-pedras 

foi considerada como quase ameaçada em nível regional (FZB, 2014), devido a 

diminuição e fragmentação de seu habitat natural. Apesar do sapo-de-chifres não estar 

classificadas como ameaçado, também é uma espécie geralmente encontrada em locais 

mais conservados. Ambas foram registradas na Mata 3, floresta mais ao norte do 

empreendimento, a qual possui curso d’água em seu interior e lligação com florestas 
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maiores, e pode ser considerado o ambiente de mata mais preservado do local do 

empreendimento. 

De forma geral, a maioria dos anfíbios encontrados possui hábitos generalistas, 

ampla distribuição geográfica e aparentam ser resistentes às mudanças no habitat. 

Dentre essas espécies, Aplastodiscus perviridis apresenta um modo reprodutivo 

específico, pouco comum entre os anfíbios, onde os machos confeccionam uma toca na 

margem do sítio reprodutivo e atraem a fêmea até o local para o amplexo e o depósito 

de ovos (HADDAD et al., 2005). Mudanças muito intensas no ambiente podem afetar 

esse modo reprodutivo e impedir a presença dessa espécie no local. Contudo, essa 

espécie já foi encontrada em ambientes altamente antropizados, como em tanques de 

piscicultura (CONTE e ROSSA-FERES, 2007). A espécie Physalaemus lisei, ao contrário 

das demais, possui uma distribuição restrita, sendo endêmico do sul do Brasil (FROST, 

2018). Além disso, é uma espécie estritamente florestal (KWET et al., 2010), não sendo 

encontrada em áreas abertas. O sapo-da-enchente (Odontophrynus americanus) foi 

registrado em todas as campanhas. Este anfíbio só é encontrado mais facilmente 

períodos de muita chuva. Ele possui hábito fossorial, permanecendo enterrado durante 

a maior parte do tempo e, durante as chuvas, saí para reproduzir (KWET et al., 2010). 

Esse registro mostra a eficácia das armadilhas de interceptação e queda para os 

anfíbios.  

Durante nossas amostragens, ficou evidente que a espécie Litobathes 

catesbeianus, que é uma rã exótica invasora, conhecida como rã-touro, está amplamente 

distribuída na área do empreendimento. A rã-touro foi registrada em todos os açudes 

amostrados, e no Banhado 2. Esta mesma espécie já invadiu grande parte do Rio Grande 

do Sul e também boa parte do Brasil (BOTH et al., 2011). A rã-touro é um grande 

problema para a conservação de anfíbios (BARRASSO et al., 2009), uma vez que ela é 

uma predadora voraz e possui uma vocalização muito alta, podendo prejudicar o sistema 

acústico de comunicação das espécies nativas. Encontramos indivíduos desta espécie 

vocalizando cedo da manhã, em torno das 7 horas, continuando no fim da manhã, tarde 

e noite.  

Em relação aos anfíbios com possível ocorrência destaca-se o 

Melanophryniscus cambaraensis, que ocorre no Planalto das Araucárias do estado do 

Rio Grande do Sul. Essa espécie é endêmica do Brasil e existem somente duas 

subpopulações conhecidas, em Cambará do Sul e São Francisco de Paula (HADDAD et 

al., 2010). Foi classificada como vulnerável em âmbito regional e nacional. A principal 
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ameaça a essa espécie é a conversão dos habitats naturais em lavouras e silvicultura. A 

espécie Phylomedusa distincta é uma perereca de grande porte considerada em perigo 

em âmbito regional, sendo que populações desta espécie já desapareceram em outras 

localidades do estado e do Brasil. Ela ocorre desde o estado de São Paulo até parte do 

Rio Grande do Sul (IUCN, 2013), habitante principalmente das bordas e interior de 

florestas (KWET et al., 2010).  

Em relação aos répteis encontrados no local, mesmo com uma amostragem 

sazonal, a riqueza registrada foi de apenas sete espécies. Um número baixo de espécies 

de répteis era esperado, uma vez que a maioria desses animais, como os lagartos e 

serpentes, estão em locais de difícil encontro, como embaixo de rochas, sob o folhiço, 

enterrados ou nos topos das árvores. Apesar disso, nas possíveis ocorrências listadas 

para a área, todas as espécies da ordem Squamata foram classificadas como status de 

conservação pouco preocupante (LC) e possuem hábitos generalistas, sendo em sua 

maioria animais bastante comuns. Das espécies encontradas, o lagarto teiú (Salvator 

merianae) e da cobra-cega (Amphisbaena sp.) são espécies muito comuns em 

ambientes antropizados, sendo o teíu mais frequentemente observado, principalmente 

durante a primavera e verão. A cobra-cega, apesar de comum, não é tão facilmente vista 

devido ao seu hábito fossorial. Em relação às serpentes, somente uma é peçonhenta e 

de interesse médico, a cruzeira (Bothrops alternatus). A cruzeira é uma serpente 

relativamente comum em ambientes abertos, incluindo ambientes antropizados. Em 

relação às demais, todas são espécies não-peçonhentas e bastante comuns na região. 

A falsa-coral (Oxyrhopus rhombifer) é frequentemente confundida com a coral-

verdadeira (Micrurus altirostris). Contudo, a falsa-coral é uma espécie não-peçonhenta 

e, inclusive, bastante dócil, que se alimenta principalmente de roedores e lagartos 

(MASCHIO, 2003). Outra espécie não-peçonhenta registrada que é frequentemente 

confundida com uma espécie peçonhenta é a boipeva (Xenodon cf. neuwiedii). Esta 

espécie tem coloração parecida com a jararaca (Bothrops jararaca), além de possuir um 

comportamento agressivo, que auxilia em confundir as espécies. Contudo, nem todas as 

serpentes encontradas são comuns. A serpente Gomesophis brasiliensis é uma espécie 

difícil de ser encontrada, e pouco ainda se sabe sobre sua história natural. Foi 

encontrada embaixo de folhiços, próximos aos gravatás no Banhado 2, durante uma 

busca ativa. 

Em relação as espécies com possíveis ocorrência, nenhuma foi considerada 

ameaçada, apenas duas foram classificadas como dados insuficiente, Clelia hussami e 
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Urostrophus vautieri. A serpente Clelia hussami e o lagarto Urostrophus vautieri ocorrem 

no estado do sul do Brasil em regiões de Florestas de Araucária (IUCN, 2013). 

 

AVIFAUNA 

Foram encontradas 137 espécies de aves, distribuídas em 44 famílias, durante 

as quatro campanhas realizadas (toda sazonalidade) na área diretamente afetada (ADA). 

Dessas, 06 (seis) encontram-se quase ameaçadas (NT) ou ameaçadas de extinção seja 

regional, nacional ou mundialmente, a exemplo do papagaio-charão (Amazona pretrei) e 

do caboclinho-de-barriga-preta (Sporophila melanogaster), espécie de passeriforme 

endêmico do Brasil (ICMBIO, 2013). 

Na campanha de outono foram registradas 83 espécies de aves na ADA, das 

quais uma encontra-se sob ameaça (VU) em âmbito regional, nacional e internacional: o 

papagaio-charão (A. pretrei), ameaçado pela captura ilegal de indivíduos na natureza e 

pela perda de habitats florestais (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016a). Mais, 81 

espécies de aves foram registradas durante a campanha de inverno. Dessas, 04 (quatro) 

encontram-se classificadas como quase ameaçadas (NT) em âmbito global (IUCN). 

Entre elas está a coruja-listrada (Strix hylophila), espécie que enfrenta declínio em suas 

populações especialmente pela perda de habitats florestais (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL, 2016b), e que foi detectada a partir de playback noturno na área de 

levantamento (Mata 1).  

Já na campanha de primavera, 94 espécies de aves foram encontradas, das 

quais 03 (três) encontram-se quase ameaçadas de extinção em âmbito global (NT), 

segundo a lista vermelha da IUCN. O picapauzinho-carijó (Picumnus nebulosus), a 

gralha-azul (Cyanocorax caeruleus) e o grimpeiro (Leptasthenura setaria), espécies 

detectadas no levantamento constam nessa lista principalmente pela perda de habitats 

florestais (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016c, d, 2017). Ainda, foram encontrados 

pequenos bandos de papagaio-charão (A. pretrei) nas Matas 1 e 2, ave considerada 

ameaçada de extinção globalmente (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016a). 

Na campanha de verão foram registradas 91 espécies de aves, distribuídas em 

37 famílias. Entre elas estão 03 (três) passeriformes quase ameaçados de extinção (NT) 

segundo a IUCN (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2016d, 2017) (ICMBIO, 2013), o 

grimpeiro, a gralha-azul e o caboclinho-de-barriga-preta. O último é endêmico do Brasil 

e considerado ameaçado de extinção (EN) nacional e regionalmente, principalmente pela 

perda de habitats campestres devido à expansão agrícola e pecuária, pela drenagem e 
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queimadas ilegais de áreas úmidas, assim como pela introdução de forrageiras exóticas, 

o uso de pesticidas e pela captura de machos para o comércio ilegal (ICMBIO, 2013). 

 

Tabela 76 - Lista da avifauna ocorrente no local do empreendimento. 

Família 
Nome Comum Met Campanha  Local 

Status 

Espécie RE NA IN 

Tinamidae        

Crypturellus obsoletus 
(Temminck, 1815) 

inambuguaçu 
BA 
PE 

P M2 e M3, PS - - LC 

Rhynchotus rufescens 
(Temminck, 1815) 

perdiz 
BA 
PE 

PV 
A4, B1, B2 e 
B4, L1, L2, 
L3, M3, V1 

- - LC 

Nothura maculosa (Temminck, 
1815) 

codorna-amarela BA OIP A4 e A5 - - LC 

Anatidae        

Amazonetta brasiliensis 
(Gmelin, 1789) 

ananaí 
EO 
BA 

OIPV 
A4, A5 e A6, 
B1, B2 e B4, 

M3 
- - LC 

Anas flavirostris Vieillot, 1816 marreca-pardinha BA IV A4 e A5, B2 - - LC 

Anas georgica Gmelin, 1789 marreca-parda 
EO 
BA 

P A4 e A5 - - LC 

Cracidae        

Penelope obscura Temminck, 
1815 

jacuguaçu 
EO 
BA 

IP M1 - - LC 

Podicipedidae        

Podilymbus podiceps 
(Linnaeus, 1758) 

mergulhão-
caçador 

EO OI A1 e A5 - - LC 

Phalacrocoracidae        

Nannopterum brasilianus 
(Gmelin, 1789) 

biguá BA PV A5, B1 e B4 - - LC 

Ciconiidae        

Ciconia maguari (Gmelin, 1789) maguari 
EO 
BA 

I A5, B1 - - LC 

Mycteria americana Linnaeus, 
1758 

cabeça-seca 
BA 
PE 

OV B2, L2 - - LC 

Ardeidae        

Nycticorax nycticorax 
(Linnaeus, 1758) 

socó-dorminhoco BA PV 
A4, B1 e B2, 

L3 
- - LC 

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira 
EO 
BA 

PV A5, B1, L2 - - LC 

Ardea cocoi Linnaeus, 1766 garça-moura BA IV A5, B1 - - LC 

Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca 
EO 
BA 

OIPV 
A1, A4, A5 e 
A6, B1 e B4, 

L2 
- - LC 

Syrigma sibilatrix (Temminck, 
1824) 

maria-faceira 
EO 
BA 

OIV 
A4, A5 e A6, 
B1, B2 e B4, 

L1, V1 
- - LC 

Egretta thula (Molina, 1782) 
garça-branca-

pequena 
EO 
BA 

OIPV A5, L1 e L3 - - LC 

Threskiornithidae        

Plegadis chihi (Vieillot, 1817) caraúna BA OPV A4 e A5, B2 - - LC 

Phimosus infuscatus 
(Lichtenstein, 1823) 

tapicuru 
BA 
PE 

OIPV 
A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L1, 

V1 
- - LC 

Theristicus caudatus (Boddaert, 
1783) 

curicaca 
EO 
BA 
PE 

OIPV 
A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L1, 
L2, L3 e L4, 

- - LC 
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Família 
Nome Comum Met Campanha  Local 

Status 

Espécie RE NA IN 
M1 e M3, V1, 

PN 
Cathartidae        

Cathartes aura (Linnaeus, 
1758) 

urubu-de-cabeça-
vermelha 

BA OI A4 e A5 - - LC 

Coragyps atratus (Bechstein, 
1793) 

urubu 
EO 
BA 
PE 

OIPV 

A2, A4 e A5, 
B1, B2 e B4, 
L1, L2 e L3, 

V1 

- - LC 

Accipitridae        

Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião-peneira 
EO 
BA 

OIP 
A4 e A5, L3, 

V1 
- - LC 

Circus buffoni (Gmelin, 1788) 
gavião-do-
banhado 

EO I A5 - - LC 

Heterospizias meridionalis 
(Latham, 1790) 

gavião-caboclo BA OI A5, B2 - - LC 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 
1788) 

gavião-carijó BA OIPV 
A4, B1 e B4, 
L1 e L3, V1 

- - LC 

Rallidae        

Aramides ypecaha (Vieillot, 
1819) 

saracuruçu BA I B2 - - LC 

Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato BA IV B2, L1, M1 - - LC 
Pardirallus sanguinolentus 
(Swainson, 1838) 

saracura-do-
banhado 

BA OP B2 - - LC 

Gallinula galeata (Lichtenstein, 
1818) 

galinha-d’água BA OIPV 
A4 e A5, B2, 

L2 
- - LC 

Charadriidae        

Vanellus chilensis (Molina, 
1782) 

quero-quero 
EO 
BA 
PE 

OIPV 

A4, A5 e A6, 
B1, B2 e B4, 
L1, L2 e L3, 
M1 e M3, V1 

- - LC 

Scolopacidae        

Gallinago paraguaiae (Vieillot, 
1816) 

narceja EO O A5 - - LC 

Jacanidae        

Jacana jacana (Linnaeus, 
1766) 

jaçanã 
EO 
BA 
PE 

OIPV 
A4 e A5, B2, 

L2 
- - LC 

Columbidae        

Columbina talpacoti 
(Temminck, 1810) 

rolinha 
EO 
BA 
PE 

OIV 
A4, L1, L2 e 

L3, M1  
- - LC 

Columbina picui (Temminck, 
1813) 

rolinha-picuí 
BA 
PE 

OIPV 

A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L1, 
L2 e L3, M3, 

V1 

- - LC 

Patagioenas picazuro 
(Temminck, 1813) 

asa-branca 
BA 
PE 

OIPV 

A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L1, 

L2 e L3, M1 e 
M3, V1 

- - LC 

Zenaida auriculata (Des Murs, 
1847) 

avoante BA OIP L1, L2 e L3 - - LC 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 
1855 

juriti-pupu 
BA 
PE 

OIPV 
A4, B1 e B4, 
L1, L2 e L3, 
M1, M2 e M3  

- - LC 

Leptotila rufaxilla (Richard & 
Bernard, 1792) 

juriti-de-testa-
branca 

BA 
PE 

OV 
A4, B4, L2, 

M3, PO 
- - LC 

Cuculidae        
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Família 
Nome Comum Met Campanha  Local 

Status 

Espécie RE NA IN 

Piaya cayana Leach, 1820 alma-de-gato 
EO 
BA 
PE 

O 
A5, B1 e B4, 

L3 
- - LC 

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco 
BA 
PE 

OPV 
A4, B1 e B2, 
L3, M1, V1 

- - LC 

Strigidae        

Megascops choliba (Vieillot, 
1817) 

corujinha-do-mato EO V M3 - - LC 

Bubo virginianus (Gmelin, 
1788) 

jacurutu EO I M3 - - LC 

Strix hylophila Temminck, 1825 coruja-listrada PN I M1 - - NT 
Caprimulgidae        

Hydropsalis longirostris 
(Bonaparte, 1825) 

bacurau-da-telha EO O L3 - - LC 

Apodidae        

Cypseloides fumigatus 
(Streubel, 1848) 

taperuçu-preto EO O A4 - - LC 

Streptoprocne zonaris (Shaw, 
1796) 

taperuçu-de-
coleira-branca 

EO I A6 - - LC 

Chaetura meridionalis 
Hellmayr, 1907 

andorinhão-do-
temporal 

BA P V1 - - LC 

Trochilidae        

Stephanoxis loddigesii (Gould, 
1831) 

beija-flor-de-
topete-azul 

PE P PS - - LC 

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 
1812) 

besourinho-de-
bico-vermelho 

EO 
BA 
PE 

PV A4, B2, L3 - - LC 

Leucochloris albicollis (Vieillot, 
1818) 

beija-flor-de-papo-
branco 

BA PV 
B1 e B4, L3, 

M1 e M3 
- - LC 

Trogonidae        

Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-variado EO O M3 - - LC 
Alcedinidae         

Megaceryle torquata (Linnaeus, 
1766) 

martim-pescador-
grande 

EO 
PE 

IPV B1, PO, PS - - LC 

Chloroceryle americana 
(Gmelin, 1788) 

martim-pescador-
pequeno 

EO O M3 - - LC 

Picidae        

Picumnus temminckii 
Lafresnaye, 1845 

picapauzinho-de-
coleira 

BA I M1 - - LC 

Picumnus nebulosus 
Sundevall, 1866 

picapauzinho-
carijó 

PE IP M1 e M2 - - NT 

Veniliornis spilogaster (Wagler, 
1827) 

picapauzinho-
verde-carijó 

BA PV B4, M3 - - LC 

Colaptes melanochloros 
(Gmelin, 1788) 

pica-pau-verde-
barrado 

BA OI B1 e B4, L1 - - LC 

Colaptes campestris (Vieillot, 
1818) 

pica-pau-do-
campo 

BA 
PE 

OIPV 

A5, B1, B2 e 
B4, L1, L2, L3 

e L4, M1 e 
M2, V1 

- - LC 

Cariamidae        

Cariama cristata (Linnaeus, 
1766) 

seriema 
BA 
PE 

OIPV 
A4, A5 e A6, 
B4, L2 e L3, 

M1, V1 
- - LC 

Falconidae        

Caracara plancus (Miller, 1777) carcará 
BA 
PE 

OIPV 

A4, A5 e A6, 
B1, B2 e B4, 
L1, L2 e L3, 

V1, PN 

- - LC 
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Família 
Nome Comum Met Campanha  Local 

Status 

Espécie RE NA IN 

Milvago chimachima (Vieillot, 
1816) 

carrapateiro 
BA 
PE 

OIPV 
B1, B2 e B4, 
L1, L2 e L3, 

M1, V1 
- - LC 

Milvago chimango (Vieillot, 
1816) 

chimango 
BA 
PE 

OIPV 
A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L1 e 

L2, V1 
- - LC 

Falco sparverius Linnaeus, 
1758 

quiriquiri BA P B1 - - LC 

Falco femoralis Temminck, 
1822 

falcão-de-coleira EO I A5 - - LC 

Falco sp.  BA O A5 - - LC 
Psittacidae        

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 
1817) 

tiriba 
BA 
PE 

OIPV 
B4, L1 e L2, 

M1, M2 e M3, 
PN 

- - LC 

Myiopsitta monachus 
(Boddaert, 1783) 

caturrita 
BA 
PE 

OV A4, B4, L1 - - LC 

Amazona pretrei (Temminck, 
1830) 

papagaio-charão 
BA 
PE 

OP M1, M2 e M3 VU VU VU 

Thamnophilidae        

Thamnophilus ruficapillus 
Vieillot, 1816 

choca-de-chapéu-
vermelho 

EO 
BA 
PE 

IPV 
A4, B1 e B2, 
M1 e M3, L3, 

PS 
- - LC 

Thamnophilus caerulescens 
Vieillot, 1816 

choca-da-mata 
BA 
PE 

IV M1 e M2 - - LC 

Formicariidae         

Chamaeza campanisona 
(Lichtenstein, 1823) 

tovaca-campainha 
BA 
PE 

V B4, M2 - - LC 

Dendrocolaptidae        

Sittasomus griseicapillus 
(Vieillot, 1818) 

arapaçu-verde BA OP M1 e M3 - - LC 

Lepidocolaptes falcinellus 
(Cabanis & Heine, 1859) 

arapaçu-
escamoso-do-sul 

BA OI M1 e M3  - - LC 

Dendrocolaptes platyrostris 
Spix, 1825 

arapaçu-grande BA IV M1 e M3 - - LC 

Furnariidae        

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro 
EO 
BA 
PE 

OIPV 
A4, B1, M1, 

V1 
- - LC 

Heliobletus contaminatus 
Pelzeln, 1859 

trepadorzinho BA  OIV M1 e M3 - - LC 

Syndactyla rufosuperciliata 
(Lafresnaye, 1832) 

trepador-quiete BA IP M3 - - LC 

Leptasthenura setaria 
(Temminck, 1824) 

grimpeiro 
BA 
PE 

OIPV 
B4, M1, M2 e 
M3, V1, PN 

- - NT 

Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném 
EO 
BA 
PE 

OIPV 

A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L1 e 
L3, M1 e M3, 

V1, PO 

- - LC 

Cranioleuca obsoleta 
(Reichenbach, 1853) 

arredio-oliváceo 
BA 
PE 

IPV 
B4, L1, M1 e 

M3, V1 
- - LC 

Rhynchocyclidae        

Phylloscartes ventralis 
(Temminck, 1824) 

borboletinha-do-
mato 

EO 
BA 
PE 

OIPV 
L3, M1, M2 e 

M3, PN 
- - LC 

Poecilotriccus plumbeiceps 
(Lafresnaye, 1846) 

tororó 
BA 
PE 

OPV B4, M1, V1 - - LC 

Tyrannidae        
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Família 
Nome Comum Met Campanha  Local 

Status 

Espécie RE NA IN 
Camptostoma obsoletum 
(Temminck, 1824) 

risadinha 
BA 
PE 

OV B4, M1 e M3 - - LC 

Elaenia parvirostris Pelzeln, 
1868 

tuque-pium 
BA 
PE 

PV 
B2 e B4, L1, 

M2 
- - LC 

Elaenia mesoleuca (Deppe, 
1830) 

tuque 
BA 
PE 

PV B1 e B4, M1 - - LC 

Elaenia obscura (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

tucão 
BA 
PE 

PV B1, M1 e M2 - - LC 

Serpophaga subcristata 
(Vieillot, 1817) 

alegrinho BA OP B1 e B2, L3 - - LC 

Pitangus sulphuratus 
(Linnaeus, 1766) 

bem-te-vi 
BA 
PE 

IPV 
A4, B1 e B2, 
L1, M1 e M3, 

V1 
- - LC 

Myiodynastes maculatus 
(Statius Muller, 1776) 

bem-te-vi-rajado 
BA 
PE 

PV B4, M3, V1 - - LC 

Tyrannus melancholicus 
Vieillot, 1819 

suiriri BA PV 
B1, L1 e L3, 

M1, V1 
- - LC 

Tyrannus savana Daudin, 1802 tesourinha 
EO 
BA 

PV A5 e A6, V1 - - LC 

Myiophobus fasciatus (Statius 
Muller, 1776) 

filipe 
EO 
BA 

P M3 - - LC 

Satrapa icterophrys (Vieillot, 
1818) 

suiriri-pequeno BA P V1 - - LC 

Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) primavera EO I A4 - - LC 
Vireonidae        

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 
1789) 

pitiguari 
EO 
BA 
PE 

OIPV 

B1, B2 e B4, 
L1, L2 e L3, 

M1, M2 e M3, 
PS, PN, PO 

- - LC 

Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara 
BA 
PE 

PV M1, PS - - LC 

Corvidae        

Cyanocorax caeruleus (Vieillot, 
1818) 

gralha-azul 
EO 
BA 

OIPV 
B1 e B4, M1 e 

M2 
- - NT 

Hirundinidae  
   

   

Pygochelidon cyanoleuca 
(Vieillot, 1817) 

andorinha-
pequena-de-casa 

EO 
BA 

OIPV 
A4, A5 e A6, 
B1, L1, L2 e 

L3, M3 
- - LC 

Progne tapera (Vieillot, 1817) 
andorinha-do-

campo 
BA PV B1, L1 - - LC 

Tachycineta leucorrhoa 
(Vieillot, 1817) 

andorinha-de-
sobre-branco 

EO 
BA 

V A4 e A5 - - LC 

Troglodytidae        

Troglodytes musculus 
Naumann, 1823 

corruíra 
EO 
BA 
PE 

OIPV 

A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L1, 
L2 e L3, M1, 
M2 e M3, V1 

- - LC 

Turdidae        

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 
EO 
BA 
PE 

OIPV 

A4, B1, B2 e 
B4, L1 e L3, 

M1, M2 e M3, 
V1, PN, PS 

- - LC 

Turdus amaurochalinus 
Cabanis, 1850 

sabiá-poca 
EO 
BA 
PE 

OIPV 
B1, B2 e B4, 
L1 e L2, M1, 
M2 e M3, V1 

- - LC 

Turdus albicollis Vieillot, 1818 sabiá-coleira PE P M2 - - LC 
Mimidae        
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Família 
Nome Comum Met Campanha  Local 

Status 

Espécie RE NA IN 
Mimus saturninus (Lichtenstein, 
1823) 

sabiá-do-campo BA IO A4, B1, L1 - - LC 

Motacillidae        

Anthus lutescens Pucheran, 
1855 

caminheiro-
zumbidor 

EO 
BA 

PV  A4 e A5, L3 - - LC 

Anthus hellmayri Hartert, 1909 
caminheiro-de-

barriga-acanelada 
BA I A4 - - LC 

Passerellidae        

Zonotrichia capensis (Statius 
Muller, 1776) 

tico-tico 
EO 
BA 
PE 

OIPV 

A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L1, 
L2 e L3, M1, 
M2 e M3, V1 

- - LC 

Ammodramus humeralis (Bosc, 
1792) 

tico-tico-do-campo 
EO 
BA 
PE 

OIPV 
A4 e A5, B1, 

L3, V1 
- - LC 

Parulidae        

Setophaga pitiayumi (Vieillot, 
1817) 

mariquita 
BA 
PE 

OIPV 

A4, B1, B2 e 
B4, M1, M2 e 
M3, V1, PN, 

PS 

- - LC 

Geothlypis aequinoctialis 
(Gmelin, 1789) 

pia-cobra 
EO 
BA 

OPV A4 e A5, L3 - - LC 

Basileuterus culicivorus 
(Deppe, 1830) 

pula-pula 
BA 
PE 

OPV 
B2 e B4, L1, 

M1, M2 e M3, 
PN 

- - LC 

Myiothlypis leucoblephara 
(Vieillot, 1817) 

pula-pula-
assobiador 

EO 
BA 
PE 

OIPV 
B2 e B4, L1, 

M1, M2 e M3, 
PS, PN 

- - LC 

Icteridae        

Cacicus chrysopterus (Vigors, 
1825) 

japuíra 
BA 
PE 

OIPV 
A4, B1, M1, 
M2 e M3, PS 

- - LC 

Pseudoleistes guirahuro 
(Vieillot, 1819) 

chopim-do-brejo 
BA 
PE 

OIPV 
A5, B1 e B4, 
L3 e L4, V1 

- - LC 

Molothrus bonariensis (Gmelin, 
1789) 

chupim 
BA 
PE 

OIPV A4, L3 - - LC 

Sturnella superciliaris 
(Bonaparte, 1850) 

polícia-inglesa-do-
sul 

EO 
BA 

PV L3 - - LC 

Thraupidae        

Pipraeidea bonariensis 
(Strickland, 1844) 

sanhaçu-papa-
laranja 

BA OIP B4, L3, M1 - - LC 

Stephanophorus diadematus 
(Temminck, 1823) 

sanhaço-frade BA V M1 - - LC 

Paroaria coronata (Miller, 1776) cardeal 
EO 
BA 

I A4 - - LC 

Tangara sayaca (Linnaeus, 
1766) 

sanhaço-cinzento BA V L3 - - LC 

Tangara preciosa (Cabanis, 
1850) 

saíra-preciosa BA OIP L3, M3 - - LC 

Sicalis flaveola (Linnaeus, 
1766) 

canário-da-terra 
EO 
BA 
PE 

OIPV 
A4 e A5, B2 e 
B4, L1, L2 e 
L3, M3, V1 

- - LC 

Sicalis luteola (Sparrman, 
1789) 

tipio 
EO 
BA 
PE 

PV 
A4 e A5, B1 e 
B4, L3 e L4 

- - LC 

Haplospiza unicolor Cabanis, 
1851 

cigarra-bambu BA O A4 - - LC 

Volatinia jacarina (Linnaeus, 
1766) 

tiziu 
BA 
PE 

PV 
A4 e A5, B1 e 

B4, L3, V1 
- - LC 
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Família 
Nome Comum Met Campanha  Local 

Status 

Espécie RE NA IN 
Coryphospingus cucullatus 
(Statius Muller, 1776) 

tico-tico-rei 
BA 
PE 

V B4 - - LC 

Sporophila caerulescens 
(Vieillot, 1823) 

coleirinho 
EO 
BA 
PE 

PV 
A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L3, 

M1, V1 
- - LC 

Sporophila melanogaster 
(Pelzeln, 1870) 

caboclinho-de-
barriga-preta 

EO V B1 EN EN NT 

Embernagra platensis (Gmelin, 
1789) 

sabiá-do-banhado 
EO 
BA 
PE 

OIPV 
A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L3, 

V1 
- - LC 

Emberizoides ypiranganus 
Ihering & Ihering, 1907 

canário-do-brejo BA O A5 - - LC 

Saltator similis d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837 

trinca-ferro 
BA 
PE 

OIPV 

B1, B2 e B4, 
L1 e L3, M1, 
M2 e M3, V1, 

PO 

- - LC 

Poospiza nigrorufa (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

quem-te-vestiu 
EO 
BA 
PE 

OIPV 
A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L1, 

L3, V1 
- - LC 

Microspingus cabanisi 
Bonaparte, 1850 

quete-do-sul 
BA 
PE 

OIPV 
A4, B1, B2 e 
B4, L1, M1 e 

M3 
- - LC 

Donacospiza albifrons (Vieillot, 
1817) 

tico-tico-do-
banhado 

BA PV A4, B1 e B4 - - LC 

Fringillidae        

Spinus magellanicus (Vieillot, 
1805) 

pintassilgo 
EO 
BA 
PE 

OIPV 

A4 e A5, B1, 
B2 e B4, L1, 
L2 e L3, M1, 

V1 

- - LC 

Euphonia pectoralis (Latham, 
1801) 

ferro-velho BA O L3 - - LC 

LEGENDA: Met = Método, BA = Busca Ativa, PE = Ponto de Escuta, EO = Encontro Ocasional; 
Campanhas = Outono (O), Inverno (I), Primavera (P), Verão (V); Local = Açude (A), Banhado (B), Lavoura 
(L), Mata (M), Pitfall (P), Vassoral (V); Status de conservação das espécies em nível regional (RE), nacional 
(NA) e internacional (IN): LC (Least Concern – pouco preocupante), NT (Near Threatened – quase 
ameaçado), VU (Vulnerable – vulnerável), EN (Endangered – em perigo) e DD (Data Deficient – dados 
insuficientes). ** Espécies introduzidas. 
 

 
Figura 362 - Galinha d’água (Gallinula galeata). 

 

Figura 363 - Quem-te-vestiu (Poospiza 
nigrorufa). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 364 - Maguari (Ciconia maguari). 

 

Figura 365 - Maria faceira (Syrigma sibilatrix). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 366 - Fêmea de canário-da-terra (Sicalis 

flaveola). 

 

 
Figura 367 - Saíra-preciosa (Tangara preciosa). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 368 - Pitiguari (Cyclarhis gujanensis). 

 

Figura 369 - Trinca-ferro (Saltator similis). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 370 - Alma-de-gato (Piaya cayana). 

 

Figura 371 - Gavião-peneira (Elanus leucurus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 372 - Chopim-do-brejo (Pseudoleistes 

guirahuro). 

 

 
Figura 373 - Quero-quero (Vanellus chilensis). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 374 - Mergulhão-caçador (Podilymbus 

podiceps). 

 

Figura 375 - Pica-pau-do-campo (Colaptes 
campestris). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 376 - Pintassilgo (Spinus 
magellanicus). 

 

Figura 377 - Borboletinha-do-mato 
(Phylloscartes ventralis). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 378 - Tico-tico-do-campo 

(Ammodramus humeralis). 

 

Figura 379 - Marreca-parda (Anas georgica). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 380 - Besourinho-de-bico-vermelho 

(Chlorostilbon lucidus). 

 

Figura 381 - Pica-pau-do-campo (Colaptes 
campestris). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 382 - Tuque-pium (Elaenia parvirostris). 

 

Figura 383 - Sabiá-do-banhado (Embernagra 
platensis). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 384 - Pia-cobra (Geothlypis 

aequinoctialis). 

 

Figura 385 - Quete-do-sul (Microspingus 
cabanisi). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Figura 386 - Chupim (Molothrus bonariensis). 

 

Figura 387 - Chupim-do-brejo (Pseudoleistes 
guirahuro). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 388 - Polícia-inglesa-do-sul (Sturnella 
superciliaris). 

 

Figura 389 - Bem-te-vi-rajado (Myiodynastes 
maculatus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 390 - Filipe (Myiophobus fasciatus). 

 

Figura 391 - Tapicuru (Phimosus infuscatus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 392 - Quem-te-vestiu (Poospiza 

nigrorufa). 

 

Figura 393 - Suiriri-pequeno (Satrapa 
icterophrys). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 394 - Canário-da-terra (Sicalis flaveola). 

 

Figura 395 - Pintassilgo (Spinus 
magellanicus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 396 - Coleirinho (Sporophila 

caerulescens). 

 

Figura 397 - Suiriri (Tyrannus melancholicus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 398 - Tiziu (Volatinia jacarina). 

 

Figura 399 - Tico-tico (Zonotrichia capensis). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 400 - Curicaca (Theristicus caudatus). 

 

Figura 401 - Gavião-caboclo (Heterospizias 
meridionalis). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 402 - Cabeça-seca (Mycteria 

americana). 

 

 
Figura 403 - Rolinha-picuí (Columbina picui). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 404 - Caboclinho-de-barriga-preta 

(Sporophila melanogaster).

 

 
Figura 405 - Tesourinha (Tyrannus savana). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 406 - Anu-branco (Guira guira). 

 

Figura 407 - Saracura-do-banhado (Pardirallus 
sanguinolentus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Discussão 

A grande maioria das espécies de aves encontradas durante as amostragens 

(83 no outono, 81 no inverno, 94 na primavera e 91 no verão) são comuns e abundantes 

na região da serra gaúcha, a exemplo da curicaca (Theristicus caudatus), do grimpeiro 

(L. setaria), do quero-quero (Vanellus chilensis), do tico-tico (Zonotrichia capensis), e da 

asa-branca (Patagioenas picazuro) (BOND-BUCKUP, 2008). Também foram 

comumente encontrados no levantamento o joão-teneném (Synallaxis spixi), a juriti-pupu 

(Leptotila verreauxi) e o pula-pula-assobiador (Myiothlypis leucoblephara). Vale ressaltar 

que algumas espécies foram restritas a um único avistamento durante os levantamentos, 

como o gavião-do-banhado (Circus buffoni) e o ferro-velho (Euphonia pectoralis). 

Pelo menos seis espécies registradas podem realizar algum movimento 

migratório nos limites da América Latina, como os tiranídeos suiriri (Tyrannus 

melancholicus) e a tesourinha (T. savana), aves que invernam na região amazônica e se 

reproduzem no centro e no sul do continente. O andorinhão-do-temporal (Chaetura 

meridionalis) é outro exemplo de ave que se reproduz no sul e sudeste do Brasil, 

chegando no Rio Grande do Sul na primavera e desaparecendo no inverno, quando 

migra para invernar na Amazônia. Ainda, visitantes provenientes de regiões mais ao sul 

da América do Sul (visitantes meridionais), podem migrar depois da reprodução para 

invernar no Brasil, como acontece com a subespécie de filipe (Myiophobus fasciatus 

flammiceps) e de andorinha-do-campo (Progne tapera fusca) ocorrentes na área de 

levantamento, bem como com algumas populações de suirirís e tesourinhas (SICK, 

1997). Apesar de migratórios, nenhum desses táxons tem problemas relacionados ao 

status de conservação de suas populações.  
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Por outro lado, o caboclinho-barriga-preta (S. melanogaster), que realiza 

movimentos migratórios entre os campos de altitude do sul do Brasil e o Cerrado, 

encontra-se ameaçado de extinção (EN) em nível regional e nacional (ICMBIO, 2013) e 

quase ameaçado globalmente (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016a). Esse pequeno 

passeriforme habita banhados com gravatás (Eryngium pandanifolium) e turfeiras com 

gramíneas e ciperáceas nos Campos de Cima da Serra, onde se reproduz durante os 

meses de primavera e verão. Esta ave encontra-se ameaçada pela perda de campos e 

brejos para a expansão de monoculturas como o milho, a maçã, a soja e o trigo, bem 

como de espécies de árvores como pinus e eucalipto. Ainda, os fragmentos de habitat 

onde essa espécie se encontra são diretamente afetados pelos agrotóxicos utilizados 

nas lavouras circundantes, bem como pela drenagem ou barragem de banhados, pela 

pecuária intensiva e pelas queimadas de campo ilegais. A espécie ainda sofre com a 

captura de indivíduos machos na natureza para manutenção em cativeiro e para 

alimentar o comércio ilegal, prática que ameaça a conservação da espécie também por 

influenciar nas taxas reprodutivas e contribuir para o aumento da endogamia nas 

populações (ICMBIO, 2013). 

Foram registradas cerca de 80% das espécies de aves com potencial ocorrência 

para a região nas quatro campanhas realizadas (166 spp). As condições de frio e chuva 

encontradas no levantamento de inverno podem ter ligação com a ocorrência de grandes 

bandos mistos de pintassilgo (Spinus magellanicus), tico-tico (Z. capensis) e canário-da-

terra (Sicalis flaveola), espécies que juntas somaram cerca de 45% dos indivíduos 

registrados na estação (713 de 1.514). Esses Passeriformes foram observados 

agregados forrageando em inflorescências de asteráceas (Asteraceae) entre as 

macieiras e nas bordas das florestas, recurso que pode ser considerado importante 

durante o inverno, época comum para a escassez de alimento. 

Durante a realização de playback noturno no inverno, houve resposta de um 

indivíduo de coruja-listrada (S. hylophila), espécie considerada quase ameaçada de 

extinção (NT) pela IUCN (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016b). Esta ave de rapina está 

com suas populações em declínio especialmente pela perda de habitats florestais ao 

longo de sua distribuição, que abrange, além da Mata Atlântica das regiões Sul e Sudeste 

do Brasil, florestas no Nordeste da Argentina e Sul do Paraguai. Foi ainda registrada de 

maneira ocasional, a vocalização de um indivíduo de jacurutu (Bubo virginianus), espécie 

de coruja com escassos registros para os arredores da área de levantamento. Através 

de uma gravação noturna para levantamento de anfíbios foi possível ouvir a ave 
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vocalizando nas proximidades do Açude 6. Esta espécie ocorre em todo o continente 

americano, vivendo na borda de matas, em capões e em campos naturais, geralmente 

próximo a cursos de água (SICK, 1997).  

O papagaio-charão (A. pretrei), registrado na Mata 3 no inverno e nas Matas 1 e 

2 na primavera encontra-se ameaçado de extinção na categoria vulnerável (VU) regional, 

nacional e globalmente. Pequenos grupos (2-4 indivíduos) foram registrados vocalizando 

nas matas amostradas, porém não foram verificadas evidências de reprodução da 

espécie na área. Fortemente relacionado com matas de araucária (Araucaria 

angustifolia), a reprodução desse papagaio é conhecida para a região dos Campos de 

Cima da Serra, podendo ocorrer também na região central do Rio Grande do Sul. Entre 

as principais ameaças à conservação do papagaio-charão estão a supressão das matas 

de araucária para expansão da agricultura e pecuária, o corte seletivo de madeira e a 

alteração dos ambientes florestais. Ainda, uma grande ameaça a conservação da 

espécie ainda hoje é a captura ilegal de filhotes no ninho para a venda no comércio ilegal 

(PRESTES et al., 1997, BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016a).O caboclinho-de-barriga-

preta (S. melanogaster), registrado de maneira ocasional em uma área úmida com 

turfeira (B1), encontra-se ameaçado de extinção (EN) em âmbito regional e nacional. 

Essa espécie e mais quatro outras detectadas são consideradas quase ameaçadas de 

extinção (NT) pela IUCN. A coruja-listrada (Strix hylophila), o picapauzinho-carijó 

(Picumnus nebulosus), o grimpeiro (Leptasthenura setaria) e a gralha-azul (Cyanocorax 

caeruleus), aves registradas em áreas florestais, são consideradas comuns em algumas 

regiões da Mata Atlântica. A perda de habitat florestal, bem como a retirada seletiva de 

araucária (A. angustifolia), são as principais ameaças à conservação dessas espécies, 

que concentram boa parte da sua área de ocorrência nas matas de altitude da Mata 

Atlântica (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016b, c, d, 2017, 2018). 

Segundo Sick (1997), a primavera é a época que a maioria das aves brasileiras 

começa a reprodução, fato evidenciado na campanha de outubro, observado o aumento 

do comportamento territorial de algumas espécies, como a defesa vigorosa de ninhos 

pelos quero-queros (V. chilensis) e o aumento da frequência da vocalização da perdiz 

(Rhynchotus rufescens). Ainda, foi observado um casal de marrecas ananaí (Amazonetta 

brasiliensis) em um banhado (B2) junto com quatro filhotes recém emplumados. Também 

foi encontrado um ninho de pula-pula-assobiador (M. leucoblephara) contendo três ovos, 

dos quais dois dias depois já haviam eclodido dois filhotes. No verão também foram 

observadas diversas espécies em comportamento reprodutivo (coletando material para 
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ninhos, alimentando filhotes), porém notou-se uma diminuição na atividade de 

vocalização em certos táxons, o que pode indicar que o pico reprodutivo na área já 

passou.  

Vale frisar que durante alguns pontos de escuta e buscas ativas houve trabalho 

de maquinário pesado nas lavouras e nos pomares de maças das imediações do 

levantamento. Acredita-se que o ruído, bem como os produtos aplicados podem ter 

influenciado na presença e abundância da avifauna. 

 

MASTOFAUNA 

A partir dos métodos de amostragem utilizados, no total, foram registradas 33 

espécies de mamíferos durante as quatro campanhas no local do empreendimento. 

Dessas, quatro são animais exóticos introduzidos, e seis estão classificadas em algum 

grau de ameaça. Dentre as quatro campanhas, a de primavera foi a que registramos 

maior riqueza (primavera = 25, outono = 21, inverno = 20, verão = 19). 

 

Tabela 77 - Lista da mastofauna ocorrente no local do empreendimento. 

ORDEM 

Nome comum Met Campanha Local 

Status 

Família 
RE NA IN 

Espécie 

DIDELPHIMORPHIA        
Didelphidae        

Didelphis albiventris 
Lund,1840 

gambá-de-
orelha-branca 

AF 
BA 
EO 
TH 

OIPV 
A2, M2, 
L1, P2 

LC LC LC 

Monodelphis cf. dimidiata 
(Wagner, 1847) 

cuica-marrom 
PF 
SH 

PV A5, P2 LC LC LC 

CINGULATA        
Dasypodidae        

Dasypus sp. tatu 
BA 
EO 

OPV 
M1, M2 e 

M3 
LC LC LC 

Dasypus novemcinctus 
Linnaeus, 1758 

tatu-galinha 
BA 
EO 
AF 

IPV M3, P2, V1 LC LC LC 

ARTIODACTYLA        
Bovidae        
Bos taurus Linnaeus, 1758 
** 

boi BA OIPV L1, M1 - - LC 

Cervidae        
Mazama americana 
(Erxleben, 1777) 

veado-mateiro 
BA 
EO 

OPV L1, M3 EN DD DD 

Mazama sp. veado 
BA 
EO 

OIPV 

A4, B1, B2 
e B3, L1, 
L2 e L4, 
M1 e M3, 

P1, V1 

- - - 

Ozotoceros bezoarticus 
(Linnaeus, 1758) 

veado-campeiro AF P M2 CR VU NT 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

616 

ORDEM 

Nome comum Met Campanha Local 

Status 

Família 
RE NA IN 

Espécie 
PERISSODACTYLA        
Equidae        
Equus caballus Linnaeus, 
1758 ** 

cavalo BA OPV L1 - - - 

PRIMATES        
Atelidae        
Alouatta guariba clamitans 
Cabrera, 1940 

bugio 
BA 
EO 

OIPV 
M1 e M3, 

AII 
VU VU LC 

CARNIVORA        
Canidae        

Canis familiaris Linnaeus, 
1758 ** 

cão doméstico 
BA 
EO 

OIPV 

A5 e A6, 
B2, L1 e 
L2, M1 e 
M3, P4 

- - LC 

Cerdocyon thous (Linnaeus, 
1766) 

graxaim-do-mato 
AF 
EO 

O L1 LC LC LC 

Lycalopex gymnocercus G. 
Fischer, 1814 

graxaim-do-
campo 

AF OPV M2, L1  LC LC LC 

Felidae        
Leopardus guttulus 
(Schreber, 1775) 

gato-do-mato-
pequeno 

BA 
AF 

OIP AII, M3 VU VU VU 

Puma concolor (Linnaeus, 
1771) 

leão-baio BA OI M3 EN VU LC 

Mephitidae        
Conepatus chinga (Molina, 
1782) 

zorrilho 
BA 
EO 

OIPV 
B3, L1, V1, 

AII 
LC LC LC 

Mustelidae        
Galictis cuja (Molina, 1782) furão EO I P4 DD LC LC 
Procyonidae        
Procyon cancrivorus (G. 
Cuvier, 1798) 

mão-pelada 
BAN 
BA 

OIPV 
M3, L1 e 

L3 
LC LC LC 

LAGOMORPHA        
Leporidae        
Lepus europaeus Pallas, 
1778 ** 

lebre 
EO 
AF 

OIPV 
A5, B2, L1 
e L2, M3 

- - LC 

RODENTIA        
Caviidae        
Cavia aperea Erxleben, 
1777 

prea EO OP A6, AII LC LC LC 

Hydrochoerus hydrochaeris 
(Linnaeus, 1766) 

capivara AF I A5 LC LC LC 

Cricetidae        

Akodon sp. rato 
PF 
AF 

OP M3, P3 - - - 

Holochilus vulpinus (Brants, 
1827) 

rato-d’água TH I A5 - LC LC 

Oligoryzomys flavescens 
(Waterhouse, 1837) 

rato-do-mato 
PF 
TH 

IPV 
A5, M2, 

P1, P2, P3 
e P4 

LC LC LC 

Oxymycterus nasutus 
(Waterhouse, 1837) 

rato-do-brejo TH P B1 LC LC LC 

Oligoryzomys nigripes 
(Olfers, 1818) 

rato-do-mato 
SH 
PF 

IP 
A5, M2 e 

M3, P1, P2 
e P3 

LC LC LC 

Scapteromys tumidus 
(Waterhouse, 1837) 

rato 
AF 
PF 

IO A5, P4 LC LC LC 

Dasyproctidae        
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ORDEM 

Nome comum Met Campanha Local 

Status 

Família 
RE NA IN 

Espécie 
Dasyprocta azarae 
(Lichtenstein, 1823) 

cutia 
BA, 
AF 

OIPV 
M1 e M2, 

B2 
VU LC DD 

Muridae        
Rattus sp. rato PF P P3 LC LC LC 
Myocastoridae        

Myocastor coypus (Molina, 
1782) 

ratão-do-
banhado 

BA 
EO 
AF 

OIPV 
A4, A5 e 
A6, L2 

LC LC LC 

CHIROPTERA        
Phyllostomidae        
Desmodus rotundus (É. 
Geoffroy, 1810) 

morcego-vampiro RN V M3 LC LC LC 

Sturnira lilium (É. Geoffroy, 
1810) 

morcego RN IP M1 e M2 LC LC LC 

Vespertilionidae        
Eptesicus furinalis 
(d'Orbigny, 1847) 

morcego RN V M3 LC LC LC 

LEGENDA: Met = Método, BA = Busca Ativa, AF = Armadilha Fotográfica, EO = Encontro Ocasional; 
Campanhas = Outono (O), Inverno (I), Primavera (P), Verão (V); Local = Açude (A), Banhado (B), Lavoura 
(L), Mata (M), Pitfall (P), Vassoral (V); Status de conservação das espécies em nível regional (RE), nacional 
(NA) e internacional (IN): LC (Least Concern – pouco preocupante), NT (Near Threatened – quase 
ameaçado), VU (Vulnerable – vulnerável), EN (Endangered – em perigo) e DD (Data Deficient – dados 
insuficientes). ** Espécies introduzidas. 
 
 

Figura 408 - Myocastor coypus (ratão-do-
banhado). 

 

 
Figura 409 - Cutia (Dasyprocta azarae). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 410 - Pegada gato-do-mato-pequeno 

(Leopardus guttulus). 

 

Figura 411 - Pegada graxaim (Lycalopex 
gymnocercus ou Cerdocyon thous). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 412 - Pegada mão-pelada (Procyon 

cancrivorus). 

 

Figura 413 - Pegada leão-baio (Puma 
concolor). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 414 - Pegada ratão-do-banhado 

(Myocastor coypus). 

 

 
Figura 415 - Pegada veado (Mazama sp.). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 416 - Graxaim-do-mato (Cerdocyon 

thous). 
Figura 417 - Gambá-de-orelha-branca 

(Didelphis albiventris). 

  

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
 

Figura 418 - Gambá-de-orelha-branca 
(Didelphis albiventris). 

 

Figura 419 - Toca de tatu (Dasypus 
novemcinctus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 420 - Boi (Bos taurus). 

 

Figura 421 - Veado (Mazama sp.). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 422 - Gato-do-mato-pequeno 

(Leopardus guttulus). 

 

 
Figura 423 - Onça-parda (Puma concolor). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 424 - Mão-pelada (Procyon cancrivorus). 

 

Figura 425 - Morcego (Sturnira lilium). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 426 - Rato-d’água (Holochilus 

vulpinus). 

 

Figura 427 - Rato-do-mato (Oligoryzomys 
flavescens). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 428 - Gambá-de-orelha-branca 

(Didelphis albiventris). 

 

 
Figura 429 - Pegada de gambá (Didelphis sp.). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
 

Figura 430 - Morcego (Sturnira lilium). 

 

Figura 431 - Veado-campeiro (Ozotoceros 
bezoarticus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 432 - Bugio (Alouatta guariba 

clamitans). 

 

Figura 433 - Graxaim-do-campo (Lycalopex 
gymnocercus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Figura 434 - Pegada de gato-do-mato-pequeno 

(Leopardus guttulus). 

 

Figura 435 - Mão-pelada (Procyon 
cancrivorus). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 436 - Cuica-marrom (Monodelphis 

dimidiata). 

 

Figura 437 - Gambá-de-orelha-branca 
(Didelphis albiventris). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Discussão 

Durante todas as campanhas feitas no local do empreendimento, a grande 

maioria das espécies de mamíferos encontradas foi classificada como pouco 

preocupantes em âmbito regional, nacional e internacional. Dessas, as espécies mais 

frequentemente registradas foram o gambá-de-orelha-branca (Didelphis albiventris), 

tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), graxaim-do-campo (Lycalopex gymnocercus), 

zorrilho (Conepatus chinga), mão-pelada (Procyon cancrivorus), lebre (Lepus 

europaeus), rato-do-mato (Oligoryzomys flavescens) e ratão-do-banhado (Myocastor 

coypus). Contudo, também registramos com frequência algumas espécies classificadas 

como ameaçadas, como é o caso do bugio (Alouatta guariba clamitans), veado-mateiro 

(Mazama americana), gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus) e a cutia (Dasyprocta 

azarae). foram encontradas cinco espécies que possuem algum grau de ameaça.  
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O bugio registrado visualmente e auditivamente na Mata 1 e 3, sendo possível 

observar a existência de famílias em ambas as matas. Essa espécie foi classificada como 

vulnerável no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Apesar de apresentar uma ampla 

distribuição geográfica e ocorrer em diversos hábitats florestais, essa espécie é 

altamente suscetível à febre amarela (BICCA-MARQUES et al., 2015). Essa 

suscetibilidade, juntamente com a fragmentação e conversão de seus habitats naturais, 

torna essa espécie vulnerável em âmbito regional e nacional. O veado-mateiro, 

classificado como em perigo em âmbito regional e como dados insuficientes em âmbito 

nacional e internacional, foi observado durante buscas ativas e em registros nas 

armadilhas fotográficas. Além disso, o registro de pegadas de veados ao longo de todo 

o local do empreendimento, inclusive dentro das lavouras, era muito comum. Esta 

espécie possui uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo também em outros países, 

e habita diversos tipos de ambientes, principalmente na vegetação fechada e próximo a 

corpos d’água (DUARTE et al., 2012b). As principais ameaças a essa espécie são a caça 

comercial e de subsistência, perda e fragmentação de habitat. São necessários mais 

estudos populacionais e sobre a história natural desta espécie para que possamos 

preencher a lacuna de informações existente. As duas espécies de felídeos encontradas, 

gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus) e leão-baio (Puma concolor), encontram-se 

ameaçadas em diversos âmbitos. O gato-do-mato-pequeno foi registrado na armadilha 

fotográfica na Mata 3, enquanto o puma foi registrado a partir de pegadas, também na 

Mata 3. Ambas as espécies apresentam um tamanho populacional pequeno e com 

expectativas de declínio nos próximos anos devido à caça e conversão de seu habitat 

natural em paisagens antrópicas (DE AZEVEDO et al., 2013) (DE OLIVEIRA et al., 2013). 

A Mata 3, onde esses felídeos foram registrados, pode ser considerada o ambiente de 

floresta mais conservado dentro da área do empreendimento. Apesar de ser uma 

mancha florestal, essa mata está ligada à uma floresta maior, chegando até os vales por 

diversos corredores ecológicos conectados. A cutia, classificada como vulnerável 

regionalmente (FZB, 2014), apesar de ser um pequeno roedor, também sofre com a caça 

comercial e a perda e fragmentação das florestas, seu hábitat natural. Era frequente o 

encontro de diversas cutias forrageando na Mata 2. 

A partir do método de rede de neblina registramos três espécies de morcegos. 

O morcego Sturnira lilium é uma espécie frugivora, e alimenta-se principalmente de frutos 

provindos de plantas da família Solanaceae (VELAZCO e PATTERSON, 2018). Possui 

ampla distribuição geográfica na América do Sul, e foi considerada como pouco 
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preocupante em todos os três âmbitos avaliados (VELAZCO e PATTERSON, 2018). Já 

o morcego Eptesicus furinalis é uma espécie insetívora, se alimentando principalmente 

de besouros, mariposas e borboletas (BARQUEZ et al., 2016). Registramos também 

uma espécie que se alimenta de sangue, Desmodus rotundus, conhecido como morcego 

vampiro. Essa espécie possui dentes incisivos achatados e cortantes, os quais utiliza 

para fazer uma pequena incisão na pele do mamífero (geralmente bovinos), e se 

alimenta lambendo a ferida (BARQUEZ et al., 2015). 

Em relação às espécies com possíveis ocorrências no local está o tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla), classificado como criticamente em perigo em 

âmbito regional e vulnerável em âmbito internacional. Esta espécie possui uma ampla 

distribuição geográfica, contudo, está ameaçada em vários estados brasileiros, e em 

alguns foi considerada extinta (MIRANDA et al., 2015). É possível que esta espécie 

também esteja extinta na região do empreendimento, contudo, em 2008, foi registrado 

um indivíduo de tamanduá-bandeira atropelado em São Francisco de Paula – RS 

(MARQUES et al., 2011). Nos municípios próximos ao local do empreendimento ocorrem 

quatro espécies de veado, sendo que três delas estão sob algum grau de ameaça. Muitas 

populações dessas espécies estão isoladas geneticamente devido a fragmentação e 

conversão de seus habitats naturais em paisagens antropizadas (DUARTE et al., 2012). 

De forma geral, essa é a principal causa do declínio populacional dos mamíferos, 

principalmente os de médio e grande porte. Todas as cinco espécies de felinos que 

ocorrem nas proximidades ao empreendimento encontram-se ameaçadas por essa 

perda de habitat e também pela caça (DE AZEVEDO et al., 2013; DE OLIVEIRA et al., 

2013; TORTATO et al., 2013). Os predadores de topo, como os felinos, são muito 

importantes para a manutenção da biodiversidade, realizando diversos serviços 

ecossistêmicos, como regular os tamanhos populacionais de suas presas. 

Essa suscetibilidade, juntamente com a fragmentação e conversão de seus 

habitats naturais, torna essa espécie vulnerável em âmbito regional e nacional. As duas 

espécies de felídeos encontradas, gato-do-mato-pequeno (Leopardus guttulus) e leão-

baio (Puma concolor), encontram-se ameaçadas em diversos âmbitos. Ambas as 

espécies apresentam um tamanho populacional pequeno e com expectativas de declínio 

nos próximos anos devido à caça e conversão de seu habitat natural em paisagens 

antrópicas (DE AZEVEDO et al., 2013; DE OLIVEIRA et al., 2013). O veado-mateiro 

(Mazama americana) foi classificado como em perigo em âmbito regional e como dados 

insuficientes em âmbito nacional e internacional. Esta espécie possui uma ampla 
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distribuição geográfica, ocorrendo também em outros países, e habita diversos tipos de 

ambientes, principalmente na vegetação fechada e próximo a corpos d’água (DUARTE 

et al., 2012). As principais ameaças a essa espécie são a caça comercial e de 

subsistência, perda e fragmentação de habitat. São necessários mais estudos 

populacionais e sobre a história natural desta espécie para que possamos preencher a 

lacuna de informações existente. A cutia, apesar de ser um pequeno roedor, também 

sofre com a caça comercial e a perda e fragmentação das florestas, seu hábitat natural. 

Durante a campanha de inverno, foi registrado um indivíduo de furão (Galictis cuja) a 

partir de encontro ocasional, uma espécie carnívora, monogâmica e predominantemente 

diurna (KASPER et al., 2013). Apesar de ser uma espécie considerada pouco 

preocupante em âmbito internacional e nacional, no Rio Grande do Sul foi considerada 

como dados insuficientes (FZB, 2014). As principais ameaças ao furão são a proximidade 

com animais domésticos, incêndios, atropelamentos, além das ameaças mais comuns 

aos mamíferos, o desmatamento e isolamento populacional (KASPER et al., 2013). 

Também, durante a campanha de inverno e primavera, foi registrado uma espécie de 

morcego, Sturnira lilium. Esta espécie é frugivora, e alimenta-se principalmente de frutos 

provindos de plantas da família Solanaceae (VELAZCO e PATTERSON, 2018). Possui 

ampla distribuição geográfica na América do Sul, e foi considerada como pouco 

preocupante em todos os três âmbitos avaliados (VELAZCO e PATTERSON, 2018). Na 

campanha de primavera registramos cuica-marrom (Monodelphis cf. dimidiata) pela 

primeira vez, um marsupial terrícola, com hábito cursorial e diurno, que se alimenta 

principalmente de insetos. 

Em relação às espécies com possíveis ocorrências no local está o tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla), classificado como criticamente em perigo em 

âmbito regional e vulnerável em âmbito internacional. Esta espécie possui uma ampla 

distribuição geográfica, contudo, está ameaçada em vários estados brasileiros, e em 

alguns foi considerada extinta (MIRANDA et al., 2015). É possível que esta espécie 

também esteja extinta na região do empreendimento, contudo, em 2008, foi registrado 

um indivíduo de tamanduá-bandeira atropelado em São Francisco de Paula – RS 

(MARQUES et al., 2011). Nos municípios próximos ao local do empreendimento ocorrem 

quatro espécies de veado, sendo que três delas estão sob algum grau de ameaça. Muitas 

populações dessas espécies estão isoladas geneticamente devido a fragmentação e 

conversão de seus habitats naturais em paisagens antropizadas (DUARTE et al., 2012). 

De forma geral, essa é a principal causa do declínio populacional dos mamíferos, 
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principalmente os de médio e grande porte. Todas as cinco espécies de felinos que 

ocorrem nas proximidades ao empreendimento encontram-se ameaçadas por essa 

perda de habitat e também pela caça (DE AZEVEDO et al., 2013) (DE OLIVEIRA et al., 

2013) (TORTATO et al., 2013). Os predadores de topo, como os felinos, são muito 

importantes para a manutenção da biodiversidade, realizando diversos serviços 

ecossistêmicos, como regular os tamanhos populacionais de suas presas. 

 

PARECER TÉCNICO 

A partir dos levantamentos feitos, percebe-se que a mata mais ao norte (Mata 3) 

é um ponto da área diretamente afetada que deveria ser conservado, visto que a maior 

parte das ocorrências de espécies com algum grau de ameaça foram encontradas neste 

local. Esta mata forma um corredor que conecta as manchas florestais do leste com as 

do oeste, o que favorece para a ocorrência de uma rica diversidade de espécies. Esse 

ponto também é um dos principais refúgios para a avifauna e mastofauna, servindo como 

local de dessedentação, forrageio, descanso e para reprodução de algumas espécies. 

Como pode ser observado nos projetos do empreendimento, não está prevista 

intervenção neste local, apesar de estar na ADA. 

As demais matas da área diretamente afetada (Mata 1 e 2) também são 

importantes do ponto de vista de refúgio para a avifauna e mastofauna e, portanto, caso 

seja necessária sua supressão, deve-se tomar medidas mitigadoras como o 

afugentamento e resgate da fauna que ocorre nesses locais. 

O único ambiente lótico amostrado dentro da área do empreendimento, 

localizado no ponto amostral Mata 3, caracteriza-se por um ambiente heterogêneo (com 

diferenças de substrato, profundidade e velocidade de corrente) e variações temporais 

(condições climáticas). Esse tipo de ambiente fornece habitats que são muito diferentes 

de outros corpos d’água, já que podem sofrer diferentes interferências ao longo do seu 

percurso. Além disso, a presença de vegetação ripária, como foi observada, propicia um 

ambiente estável e garante qualidade favorável a presença da ictiocenose e de algumas 

espécies de anfíbios como H. meridionalis e P. bigibbosa, por exemplo. Ademais, uma 

das espécies de peixes que foi capturada no presente ponto amostral, Scleronema 

minutum, pertence a uma família (Trichomyteridae) com alto grau de endemismo em 

seus representantes (OCHOA et al., 2017), além de representantes de Loricariidae, 

Ancistrus brevipinnis, altamente relacionados com ambientes de corredeiras. Assim, 

reforsa-se a importância dessa mata para os grupos de fauna, como já mencionado 
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anteriormente. A mesma relação pode ser feita ao ponto localizado na ASA, onde foi 

capturado um indivíduo representante do gênero tipo da família, Trichomycterus sp. 

Com relação aos impactos impostos pela instalação do empreendimento estará 

as obras de movimentação de terra das áreas alagadas e dos açudes para a criação do 

canteiro de obras e futuramente as instalações do próprio empreendimento. Com base 

nas amostragens, esses locais não apresentaram uma fauna ameaçada ou que 

necessitem de planos de conservação específicos, como no caso da família Rivulidae. 

Porém, ressalta-se a importância da contenção da fauna, ou seja, a captura, resgate e 

reintrodução de espécies nativas em locais apropriados, já que são constituídos por 

espécies importantes para a cadeia alimentar, assim como para o equilíbrio dos 

ambientes. Da mesma forma, a captura de espécies exóticas como as carpas-comuns e 

as rãs-touros, destaca a importância da contenção adequada para evitar/reduzir escapes 

e introdução de espécies exóticas em ambientes naturais, o que poderia causar 

desequilíbrios ecológicos. 

Nos banhados, não se obteve capturas expressivas de representantes da 

ictiofauna e nem de espécies de anfíbios mais especializadas e ou com algum grau de 

ameaça, presentes na área diretamente afetada pelo empreendimento. Isso pode ser 

explicado pela presença de distúrbios oriundos de todo o processo de cultivo nas 

lavouras adjacentes ou mesmo pelo isolamento dos banhados com áreas fontes. Porém, 

ressalta-se a importância desses ambientes para alimentação, refúgio e reprodução para 

diversos grupos faunísticos e, provável ocorrência de peixes, não capturados no esforço 

amostral aplicado. 

Os banhados e açudes também são pontos importantes para a fauna, 

principalmente ictiofauna e herpetofauna, pois são locais de dessedentarão, refúgio, 

forrageio e reprodução de várias espécies. Desses, ressalta-se o açude 4 na parte 

central da área diretamente afetada, ligado ao vassoural, constituindo uma área úmida 

no meio das lavouras. Tal local, muito embora não tenha apresentado espécies mais 

especializadas e ou ameaçadas, é um local que deve ser analisado com cuidado. O 

Banhado 2 também é uma região que merece atenção, apesar de possuir um tamanho 

menor. Além de possuir uma nascente próxima ao banhado, nessa área concentram-se 

várias espécies, com destaque para uma grande população de ratões-do-banhado. E, 

caso haja necessidade de aterrá-los, deverão ser tomados todos os cuidados 

necessários para o afugentamento e resgate da fauna local.  
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A partir das observações feitas não foi possível identificar áreas de reprodução 

ou ninhais com uma quantidade significativa de aves. Contudo, durante a primavera e o 

verão, constatou-se a reprodução de diversas espécies de aves na área do 

empreendimento, como da marreca ananaí (A. brasiliensis), no Banhado 2 e do pula-

pula-assobiador (Myiothlypis leucoblephara), na Mata 2. Ainda, foi observado um 

aumento na atividade de defesa territorial, seja por confrontos entre indivíduos – fato 

observado em diversas espécies, como no chopim-do-brejo (Pseudoleistes guirahuro), 

tipio (Sicalis luteola), caraúna (Plegadis chihi),  tesourinha (T. savana),  beija-flor-de-

topete-azul (Stephanoxis loddigesii) e bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) – ou pelo 

aumento da frequência das vocalizações emitidas pelos indivíduos, como observado 

para os tinamídeos e para boa parte dos Passeriformes registrados. Apesar das 

evidências de reprodução encontradas, nenhuma área caracteriza um ninhal ou uma 

área importante para a reprodução de aves. 

Não foi possível detectar áreas importantes para dormitório, pouso e descanso 

de aves, apesar de constatadas pequenas concentrações de aves aquáticas nos açudes 

da ADA, especialmente nos Açudes 4 e 5. Foi possível verificar também pequenos 

agrupamentos de Passeriformes descansando em araucárias proeminentes na Mata 1, 

após forragearem nos cultivos que circundam a mata. Foram identificados bandos mistos 

com cerca de 200 indivíduos entre pintassilgos, canários-da-terra e tico-ticos, 

forrageando em inflorescências de asteráceas dentro das lavouras de maçã da ADA 

(Lavoura 1 e 2). Ainda, um grupo de pouco mais de 100 indivíduos de chupim (Molothrus 

bonariensis) foi registrado forrageando na Lavoura 3. Na campanha de primavera, exceto 

por um bando com cerca de 150 pintassilgos (Spinus magellanicus), que forrageavam 

na lavoura vizinha ao Açude 5, nenhum outro bando com mais de 50 indivíduos de aves 

foi registrado. No verão nenhum agrupamento significativo de aves foi observado. Visto 

o grande número de indivíduos que utiliza as lavouras de maçã como local de 

forrageamento em certas épocas, acredita-se que, com a implementação do 

empreendimento e eliminação das áreas de cultivo, os bandos antes ali observados 

deverão procurar os pomares de pêssegos e outros cultivos de maçãs circundantes.  

Nenhuma espécie de ave migratória foi registrada nas campanhas de outono e 

inverno, uma vez que boa parte dos migrantes setentrionais e meridionais só chegam ao 

território brasileiro em meados de setembro (SICK, 1997). Já na campanha de primavera, 

foram registradas aves que migram dentro dos limites do continente sul-americano, como 

os tiranídeos suiriri (T. melancholicus) e a tesourinha (T. savana), que invernam na região 
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amazônica e se reproduzem no centro e no sul da sua distribuição. O andorinhão-do-

temporal (C. meridionalis), que chega no sul e sudeste do continente na primavera para 

nidificar, também migra ao norte para invernar. Visitantes meridionais também foram 

registrados durante o levantamento, como o filipe (M. fasciatus) e a andorinha-do-campo 

(P. tapera). Apesar de migratórios, nenhuma das espécies encontradas apresenta 

problemas de conservação, e suas populações estão estáveis (tesourinha, andorinhão-

do-temporal e andorinha-do-campo) ou aumentando (suiriri e filipe), segundo dados da 

IUCN (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016e-i). As aves migratórias provenientes do 

hemisfério norte e que possivelmente ocorreriam na área de interesse, como os 

maçaricos e batuíras (Scolopacidae, Charadriidae), não foram registradas.  

Já o caboclinho-de-barriga-preta (S. melanogaster) foi observado no verão de 

maneira ocasional em uma área de banhado com gravatás ao sul da área (B1). Essa 

espécie é conhecida por nidificar na região dos campos de altitude do nordeste do Rio 

Grande do Sul, porém nenhuma atividade reprodutiva foi atestada em campo e somente 

um indivíduo macho foi observado enquanto forrageava. Esta espécie realiza 

movimentos migratórios entre os campos sulinos e o Cerrado, e encontra-se ameaçada 

de extinção em nível nacional e regional, bem como quase ameaçada (NT) globalmente 

(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018).  

Outras três espécies de aves que constam como quase ameaçadas de extinção 

(NT) na lista global da IUCN foram registradas: o picapauzinho-carijó (Picumnus 

nebulosus), o grimpeiro (Leptasthenura setaria) e a gralha-azul (Cyanocorax caeruleus). 

Ainda, pequenos grupos de papagaio-charão (A. pretrei), previamente encontrado na 

Mata 3, foram registrados nas Matas 1 e 2 durante o levantamento de primavera. Essa 

espécie é globalmente ameaçada de extinção e consta na categoria vulnerável (VU) da 

IUCN. A supressão de florestas decorrente da expansão agrícola, bem como a retirada 

seletiva de araucária (A. angustifolia), são as principais ameaças à conservação desses 

táxons, que utilizam essa espécie como uma das suas maiores fontes de alimento e 

abrigo. Ademais, a captura ilegal de filhotes de papagaio-charão para alimentar o 

comércio ilegal constitui ainda hoje uma importante ameaça para a conservação da 

espécie (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016 c, d, 2017) (PRESTES et al.,1997). 

Caso haja supressão de vegetação nos fragmentos de floresta com araucária da 

área, medidas como a criação de corredores ecológicos através do reflorestamento com 

espécies nativas, unindo os pequenos fragmentos de mata da região com matrizes 

florestais maiores, deverão ser implementadas. Ainda, visando especialmente a 
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conservação do papagaio-charão, espécie de ocorrência restrita e globalmente 

ameaçada de extinção, é sugerida a criação de parcerias com projetos focados na 

espécie, como o Projeto Charão, conduzido pelo Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade de Passo Fundo e pelos Amigos do Meio Ambiente (AMA) de Carazinho, 

desde 1991. Programas de captura, marcação e monitoramento remoto de indivíduos, 

bem como a instalação e monitoramento de caixas-ninho, são ferramentas usuais para 

o manejo de papagaios em extinção e podem ser elaborados através dessa cooperação.  

Quanto a presença do caboclinho-de-barriga-preta (S. melanogaster), 

recomenda-se monitorar a presença da espécie, especialmente durante o período 

reprodutivo, a fim de definir a ocorrência de nidificação na área. É recomendado manter 

pelo menos parte desta área úmida e mapear as áreas úmidas no entorno do futuro 

empreendimento para identificar possíveis refúgios para a espécie. Por ser uma espécie 

carismática e de valor para o comércio ilegal, atividades de educação ambiental e 

combate à captura ilegal são igualmente recomendadas, a fim de promover a 

conscientização sobre a conservação desse passeriforme. 

As áreas indiretamente afetadas e de influência que compreendem a Área de 

Segurança Aeroportuária (ASA) do empreendimento, situa-se predominantemente em 

zona rural dos municípios de Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São 

Francisco de Paula e São Marcos, abrangendo apenas pequenos trechos de área urbana 

dos municípios de Caxias do Sul, Gramado e Canela. Dessa forma, dentro da área de 

segurança aeroportuária ocorrem diversas lavouras, especialmente cultivos de maçã, 

milho e soja (SPGG, 2018) que podem servir de atrativo para a avifauna. Essas culturas 

têm grande potencial para atração de aves granívoras e frugívoras, assim, deve ser feita 

uma melhor avaliação dos mesmos em épocas de frutificação a fim de avaliar a presença 

de grandes concentrações de aves e julgar medidas necessárias para evitar futuras 

colisões com aeronaves (NASCIMENTO et al., 2005). 

Acerca das atividades que podem servir de foco ou para a atração relevante de 

aves dentro dos limites da ASA, além das áreas de lavoura que ocorrem na ASA, mais 

06 (seis) pontos relevantes para a atração de aves foram identificados, conforme 

detalhado no item 8.2.2.2.2.  

As atividades humanas de maneira geral promovem alterações no meio 

ambiente e interferem na condição de equilíbrio das comunidades biológicas. Durante a 

implantação de qualquer empreendimento há diversas fontes que podem causar 

distúrbios e poluição sobre o meio, por exemplo, supressão de vegetação para 
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implantação de infraestruturas várias e instalação de equipamentos/ maquinários; 

emissões de gases e poeira pelas máquinas que realizam as escavações e aberturas de 

acesso, com aporte de sedimento para o leito do rio; e presença humana em locais pouco 

povoados gerando disposição de resíduos sólidos e degradação. Estes impactos, como 

por exemplo, a terreplanagem e ou supressão das áreas, necessitam de formas de 

mitigação e manejo adequados para o correto afugentamento, resgate e soltura dos 

espécimes presentes. 

No caso do empreendimento em questão, ressalta-se a necessidade de 

afugentamento, resgate e soltura dos espécimes com acompanhamento de profissionais 

habilitados, durante todos os procedimentos, mas principalmente na supressão de 

vegetação e terraplanagem da área. Tal medida poderá mitigar os danos causados na 

fauna local. Deverão ser tomados cuidados com a contenção das espécies exóticas, 

caso seja possível captura-las deverão ser encaminhadas para locais adequados, como 

criatórios, ou serem eutanasiadas e encaminhadas para coleções científicas, ou ainda, 

sacrificadas e destinadas adequadamente. Tais procedimentos devem estar 

contemplados dentro do Plano Básico Ambiental (PBA), nos programas ambientais 

específicos relacionados a este componente ambiental. 

 

ANÁLISES DE DADOS GERAIS 

A diversidade de Simpson (D) foi maior nos açudes 4 e 5 (D = 0,98), com uma 

riqueza de 74 e 83 espécies, seguidos pelo açude 6 (D = 0,94, riqueza de 41), açude 1 

(D = 0,90, riqueza de 13), açude 2 (D = 0,88, riqueza de 11), o açude 3 (D = 0,84, riqueza 

de 8) e o açude 7 (D = 0,75, riqueza de 5). Em relação aos banhados, a diversidade foi 

semelhante entre os banhados 1 (D = 0,98; riqueza 73), 2 (D = 0,97; riqueza 62) e 4 (D 

= 0,97; riqueza 60), já o banhado 3 foi o menos diverso (D = 0,85; riqueza 7). O banhado 

5 teve apenas uma espécie registrada, o que não permite calcular a diversidade. 

As lavouras apresentaram, nesse período, diversidade de 0,97 a lavoura 1 

(riqueza 55) e 3 (riqueza 48), 0,95 a lavoura 2 (riqueza 35) e 0,90 a lavoura 4 (riqueza 

11). A diversidade das matas foi de 0,98 para as matas 1 (riqueza 72) e 3 (riqueza 67) e 

de 0,96 para a mata 2 (riqueza 37).  

A partir do teste PERMANOVA foi encontrada diferença estatística na 

composição das espécies entre as matas (F = 1,539; p = 0,01), sendo essa diferença 

apenas entre as matas 2 e 1 (p = 0,05) e 2 e 3 (p = 0,02). Em relação às lavouras, 

também existe diferença (F = 1,495; p = 0,0007), contudo essa diferença é apenas entre 
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a lavoura 4 para as demais (sendo o p = 0,02 em todas as unidades amostrais). Os 

banhados também se mostraram estatisticamente diferentes (F = 2,164; p = 0,0001), 

sendo as diferenças entre os banhados 1 e 2, 1 e 3, 1 e 5 (p = 0,03 para todos), 2 e 3, 2 

e 4, 2 e 5, 3 e 4 e 4 e 5 (p = 0,02 para todos). Em relação aos açudes, também foi 

encontrada diferença (F = 2,189; p = 0,0001), ocorrendo diferenças entre as unidades 1 

e 4, 1 e 5, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 7, 4 e 6, 4 e 7, 5 e 6, 5 e 7 e 6 e 7 (p 

= 0,02 para todas). 

Em resumo, a partir da análise de dados, foram encontradas diferenças entre 

algumas unidades amostrais de cada das categorias de unidades (mata, lavoura, 

banhado, açude), essas diferenças se devem basicamente ao diferente esforço amostral 

aplicado em alguns pontos amostrais. Entre as matas, a 2 foi diferente das demais 

basicamente pela menor riqueza de espécies que apresentou, possivelmente pela 

ausência de curso d’água ou áreas úmidas em seu interior. Os açudes apresentam 

diferenças provenientes das variações estruturais como presença de macrófitas, 

profundidade de água e uso dos arredores. Os açudes 4 e 5 são os mais diferentes dos 

demais pois são os mais diversos e ricos, o que se deve principalmente ao esforço 

amostral maior em relação aos demais. A lavoura 4 foi a única que demonstrou diferença 

para com as demais, devido a pequena riqueza decorrente do menor esforço amostral 

no local. As diferenças dos banhados também se deve pela diferença nas estruturas de 

cada banhado, como tamanho, presença e tipologia de vegetação presente, e 

proximidades com lavouras, além das diferenças no esforço amostral em cada ponto.  

 

8.2.2.1.2. Identificação/descrição dos locais de reprodução, 

alimentação e dessedentação da fauna 

Nos períodos de amostragem não foram observadas nidificações na área de 

estudos. Dentre as espécies registradas no local, anuros buscam por áreas úmidas 

(KWET et al., 2010) enquanto mamíferos tendem a utilizam ocos/buracos em árvores, 

tocas no solo, etc. (WEBBER et al., 2013; GONSALVES et al., 2014; SILVA et al., 2014). 

Já com relação a avifauna, a área abriga tanto espécies dependentes de áreas florestais 

e campestres, como espécies generalistas das quais as primeiras necessitam de áreas 

preservadas de floresta e campo para se alimentar, reproduzir e nidificar enquanto as 

demais são capazes de utilizar ambientes alterados (SICK, 1997; ALEIXO, 1999; 

ZURITA et al., 2006; VOLPATO et al., 2010).  
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Como fonte de dessedentação para as espécies que vivem na propriedade 

existem arroios, açudes, banhados e áreas úmidas que de forma geral apresentam 

oferece condições para consumo para os animais. Além dessas fontes hídricas, poças 

temporárias oriundas de precipitações pluviais, situadas principalmente nas áreas 

florestais também acabam, por fornecer um ambiente propicio para o consumo de 

animais e até mesmo para a reprodução de algumas espécies de anfíbios. 

 

8.2.2.1.3. Identificação/ descrição dos corredores ecológicos 

ocorrentes na gleba 

Na área de estudo não foram identificados corredores ecológicos, tendo como 

base o Artigo 2º da Lei Federal nº 9.985 (BRASIL, 2000). No entanto, a partir de análise 

da imagem de satélite (PRANCHA 09) pode-se perceber que o fragmento florestal 

situado na porção norte do empreendimento, enquadra-se como um corredor de 

vegetação entre remanescentes de acordo com a Resolução Conama nº 9/96.  Mesmo 

que interrompido por uma estrada, essa faixa de vegetação florestal é capaz de propiciar 

habitat ou servir de área de trânsito para a fauna residente nos remanescentes florestais 

lindeiros. Com relação aos ambientes campestres, estes encontram-se disjuntos e 

entremeados por lavouras. 

 

8.2.2.1.4. Descrição detalhada da metodologia utilizada no registro 

dos dados por grupo faunístico (ave, mamíferos/mamíferos 

voadores, répteis, anfíbios, peixes), incluindo o período de 

amostragem (data, turno, etc.), esforço amostral (duração do 

esforço empregado por método citado), condições 

meteorológicas do momento de coleta, e equipamentos (tipo, 

quantidade, tempo de exposição, etc.), caso utilizados.  

A fauna da área de interesse foi amostrada no período de 09 a 13 de abril e 18 

a 22 de junho de 2018 (campanha de outono), de 06 a 15 de agosto de 2018 (campanha 

de inverno), de 14 a 23 de outubro de 2018 (campanha de primavera), e de 21 a 30 de 

dezembro de 2018 (campanha de verão). Nessas campanhas foram realizaras 

amostragem da fauna, avaliação do entorno e instalação de armadilhas. Na amostragem 

de outono foram utilizados apenas métodos menos traumáticos para os organismos, que 

evitassem o manuseio e coleta dos mesmos, visto que não tínhamos a licença ainda 

(Autorização para Manejo de Fauna). Contudo, no inverno, primavera e verão utilizamos 
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todos os métodos descritos e aprovados pelo órgão ambiental junto a autorização. O 

empreendimento em questão possui Autorização para Manejo de Fauna Silvestre – 

AUTMFS N° 00026/2018, para a aplicação dessas metodologias, incluindo a coleta de 

exemplares. As espécies encontradas foram fotografadas (sempre que possível) e 

identificadas através da comparação com imagens em bibliografias especializadas. 

Além disso, foram utilizadas listas de espécies de estudos/levantamentos locais 

e uma amostragem complementar em 3 pontos para montar uma lista de ocorrências na 

Área de Segurança Aeroportuária – ASA (que compreende a Área de Influência Direta e 

Indireta – AID e AII). E, também foram verificados dados disponíveis para a região do 

empreendimento, na Coleção Científica do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 

(MCT-PUCRS) e em artigos científicos listados nas referências consultadas, a fim de 

criar lista de possíveis ocorrências (citamos apenas as espécies que não foram 

encontradas na ADA ou ASA). 

 

PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Os pontos de amostragem foram definidos conforme as formações vegetais e 

uso do solo da área, amostrando pontos que representassem a maior variedade de 

ambientes. Para anfíbios e répteis procurou-se associar os pontos de amostragem a 

afloramentos rochosos, maior quantidade de serapilheira e corpos d’água, para facilitar 

o encontro dos animais. Foram definidos 23 (vinte e três) pontos amostrais na Área 

Diretamente Afetada – ADA e 03 (três) pontos para complementar a ASA (AID e AII). 

 

Tabela 78 - Localização dos pontos amostrais, em graus decimais. 

Pontos Amostrais Latitude Longitude 

Açude 1 -28,73126011 -49,20433935 

Açude 2 -29,19318869 -50,88582006 

Açude 3 -29,18224734 -50,88868052 

Açude 4 -29,17276684 -50,90089446 

Açude 5 -29,17005562 -50,89851945 

Açude 6 -29,15242787 -50,9007722 

Açude 7 -29,14412893 -50,90665004 

Banhado 1 -29,14981544 -50,90235369 

Banhado 2 -29,19106259 -50,88688372 

Banhado 3 -29,17818592 -50,88930146 

Banhado 4 -29,17837502 -50,89915313 

Banhado 5 -29,17268342 -50,89290001 
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Pontos Amostrais Latitude Longitude 

Banhado 6 -29,15111486 -50,90196175 

Banhado 7 -29,15064669 -50,90357645 

Banhado 8 -29,17033101 -50,90242683 

Lavoura 1 -29,18795299 -50,88448236 

Lavoura 2 -29,1890723 -50,88493892 

Lavoura 3 -29,18402787 -50,89382778 

Lavoura 4 -29,15773067 -50,90335832 

Mata 1 -29,15088068 -50,90163614 

Mata 2 -29,1833108 -50,88595206 

Mata 3 -29,17109587 -50,89265721 

Pitfall 1 -29,14647257 -50,90758117 

Pitfall 2 -29,19093371 -50,88710192 

Pitfall 3 -29,18305399 -50,88677114 

Pitfall 4 -29,17172458 -50,89524729 

Vassoural 1 -29,15484388 -50,90387071 
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Figura 438 - Mapa dos pontos amostrais. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Os pontos de amostragem estão apresentados na PRANCHA 08 - 

AMOSTRAGEM DE FAUNA (ADA). 

 

Mata 1 

Mancha de Floresta Ombrófila Mista mais ao sul da Área Diretamente Afetada 

(ADA). É a segunda maior mancha dentro da ADA e apresenta um porte bem 

desenvolvido. Possui influência do pastejo do gado em seu interior, o que resulta em 

baixa densidade de sub-bosque. É uma mata ligada às casas e galpões da propriedade, 

onde há presença de cachorros, o que pode interferir na ocorrência de fauna local. 
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Figura 439 - Mata 1.

 

Figura 440 - Mata 1.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Mata 2 

Mancha de Floresta Ombrófila Mista na região central da ADA, representando a 

menor mancha florestal amostrada. Apesar de seu porte pequeno, a influência do gado 

na mancha é inexistente ou de baixa intensidade. Isso resulta em uma floresta com um 

sub-bosque bem desenvolvido, o que pode ser benéfico para uma maior riqueza de 

espécies. 

 

Figura 441 - Mata 2.

 

Figura 442 - Mata 2.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Mata 3 

Mancha de Floresta Ombrófila Mista na região mais ao norte da ADA, 

representando a maior mancha florestal amostrada dentro da ADA. Apesar de possuir 

influência do gado, que reduz o subosque, é uma mancha florestal bem preservada, com 

Xaxins (Dicksonia sp.) de grande porte e bem desenvolvido em boa parte da floresta. 

Além disso, esta mancha é conectada a uma grande extensão de floresta, que segue ao 
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longo dos vales, formando um corredor de floresta numa mata ciliar de um curso d’água. 

Essa conectividade beneficia a existência de uma maior riqueza de espécies, como 

mamíferos de médio e grande porte, por exemplo. 

 

Figura 443 - Mata 3.

 

Figura 444 - Mata 3.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Banhado 1 

Compreende a região de banhado mais ao sul da ADA, rodeada por áreas de 

lavoura e uma pequena área de campo natural. É a terceira maior região de banhado 

amostrada dentro da ADA, com vegetação gramineoherbácea e poucos arbustos. 

Praticamente não há lâmina d’água exposta. 

 

Figura 445 - Banhado 1.

 

Figura 446 - Banhado 1.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Banhado 2 

Segunda maior área de banhado amostrada dentro da ADA, localizada na região 

sudeste. Todo o entorno do banhado é composto por lavoura de maçãs. Boa parte do 

banhado possui vegetação basicamente gramineoherbácea, mas uma de suas 

extremidades é composta também por vegetações arbustivas. Ocorre lâmina d’água 

exposta e também muita macrófita. 

 

Figura 447- Banhado 2.

 

Figura 448 - Banhado 2.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Banhado 3 

Menor área de banhado amostrada, localizada na região sudoeste da ADA. Este 

banhado também tem seu entorno cercado de lavoura de maçãs, além de fazer limite 

com a rodovia. A maior parte deste corpo d’água é coberto por gramíneas, ervas e 

arbustos, combinadas com macrófitas e uma pequena lâmina d’água exposta. 

 

Figura 449 - Banhado 3.

 

Figura 450 - Banhado 3.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Banhado 4 

Compreende a região de banhado mais ao norte amostrada dentro da ADA, e 

também o maior dos 4 banhados amostrados. Faz limite com lavouras de maçãs e com 

a região Mata 2. A vegetação presente no local é bastante densa, composta de 

gramíneas, ervas e arbustos. Não ocorre lâmina d’água exposta nesse banhado. 

 

Figura 451 - Banhado 4.

 

Figura 452 - Banhado 4.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Banhado 5 

Região de banhado que fica ao norte da região amostrada. Apresenta em seu 

entorno lavouras e serve como ligação entre o Açude 5 e Açude 7. Em sua porção norte, 

possui profundidade rasa e a lâmina d’água é coberta por gramíneas. Já em sua porção 

sul, apresenta maiores profundidades, em torno de 1 metro, com lâmina d’água mais 

visível e maior ocorrência de manchas de vegetação arbustiva. Em uma de suas 

margens possui vegetação arboreoarbustiva. 

 

Figura 453 - Banhado 5.

 

Figura 454 - Banhado 5.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Banhado 6 

Área de banhado mais ao norte da área de influência do empreendimento, com 

pequena área de lâmina d’água e baixa profundidade (<50 cm). Em sua totalidade é 

coberto por densa cobertura de gramíneas, nas margens não há vegetação ou poucas 

gramíneas e arbustos. Faz limites com lavouras. 

 

Figura 455 - Banhado 6.

 

Figura 456 - Banhado 6.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Banhado 7 

Área de banhado na porção média, ao oeste da área de influência do 

empreendimento. Faz divisas com lavouras e com a rodovia. Menor área de banhado 

amostrado. Possui lâmina d’água exposta, transparente, com pouca vegetação flutuante 

e pequena porção coberta por gramíneas e juncos. Seu fundo é coberto por vegetação 

submersa. Sua profundidade é em torno de 50 cm. 

 

Figura 457 - Banhado 7.

 

Figura 458 - Banhado 7.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Banhado 8 

Segunda menor área de banhado amostrada, localizada na porção sudeste da 

ADA. Em seus limites há a presença de lavouras. Margens expostas, com a presença 

de pouca vegetação herbácea arbustiva. Lâmina d’água exposta, com cobertura de 

macrófitas próximo às margens. A profundidade é em torno de 50 cm, profundidade 

similar ao Banhado 7. 

 

Figura 459 - Banhado 8.

 

Figura 460 - Banhado 8.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Açude 1 

Açude mais ao sul amostrado dentro da ADA, rodeado por campos naturais e 

pela rodovia (estrada municipal). Apresenta pouca ocorrência de macrófitas e um 

pequeno banhado na sua borda oeste. 

 

Figura 461 - Açude 1.

 

Figura 462 - Açude 1.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Açude 2 

Compreende o menor açude amostrado dentro da ADA, localizado na região 

sudeste do empreendimento. Corpo d’água cercado por áreas de mata e de vassoural, 

próximo à Mata 1. O interior do açude apresenta pouca ou nenhuma macrófita e outras 

plantas aquáticas, com parte de sua margem desprovida de vegetação arbustiva. 

 

Figura 463 - Açude 2.

 

Figura 464 - Açude 2.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Açude 3 

Açude de porte mediano, localizado na região oeste da ADA. Faz limite com a 

rodovia (estrada municipal) e com lavouras de milho. É um açude desprovido de 

macrófitas e outras plantas aquáticas, e sua margem não possui vegetação arbustiva, 

sendo composta de gramíneas e poucas plantas medianas. 

 

Figura 465 - Açude 4. Figura 466 - Açude 4. 

  
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Açude 4 

Este açude fica localizado na região central da ADA, possui porte mediano em 

comparação aos demais. Faz limites com lavouras e com pequenas regiões de 

vassoural. É um açude com características eutrofizadas, com muitas algas e macrófitas 

sobre a lâmina d’água. 

 

Figura 467 - Açude 4.

 

Figura 468 - Açude 4.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Açude 5 

Maior açude amostrado dentro da ADA, localizado na região nordeste do 

empreendimento. Faz limite em sua maioria com lavouras, algumas regiões de campo 

natural, e está ao lado de outro açude do mesmo porte. As margens do açude possuem 

bastante vegetação, havendo arbustos e vassourais em seu entorno e plantas aquáticas 

na lâmina d’água mais rasa. 

 

Figura 469 - Açude 5.

 

Figura 470 - Açude 5.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Açude 6 

Açude mais ao norte da ADA, de grande porte, sendo o segundo maior açude 

amostrado. Todo seu perímetro faz divisa com lavouras. Apesar das margens serem 

desprovidas de uma boa quantidade de vegetação alta, este açude é composto por 

muitas macrófitas e outras plantas aquáticas, ocupando grande parte do corpo d’água. 

 

Figura 471 - Açude 6.

 

Figura 472 - Açude 6.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Açude 7 

Consiste no terceiro maior açude localizado na ADA. Possui as margens 

expostas, rodeadas por lavouras. Está localizado na região nordeste do 

empreendimento, fazendo divisa com o Banhado 5 e estando próximo ao Açude 5. 

 

Figura 473 - Açude 7. 

 

Figura 474 - Açude 7. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Lavoura 1 e 2 

Compreende as regiões de lavoura mais ao sul da ADA, composta 

principalmente por macieiras, fazendo divisa com o Banhado 1, Mata 1, Açude 2 e com 

a rodovia (estrada municipal). 

 

Figura 475 - Lavoura 1.

 

Figura 476 - Lavoura 2.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Lavoura 3 e 4 

Compreende as regiões de lavoura mais ao norte da ADA, compostas por 

macieiras e plantações de cenoura. 

 

Figura 477 - Lavoura 3.

 

Figura 478 - Lavoura 4.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Vassoural 1 

Área central do empreendimento, composta por uma vegetação alta e mediana 

do tipo arbustiva. A área é cercada por regiões de lavoura e uma pequena mancha 

florestal. 
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Figura 479 - Vassoural 1.

 

Figura 480 - Vassoural 1.

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

MÉTODOS DE COLETA DE DADOS E ESFORÇO AMOSTRAL 

ICTIOFAUNA 

Durante a campanha de outono não foram aplicadas metodologias para o 

levantamento da ictiofauna, uma vez que o empreendimento ainda não possuía a licença 

para a coleta de animais nesta primeira campanha.  

Portanto, para este grupo foi apresentado apenas em listas de ocorrências para 

a ASA e de possíveis ocorrências para região. Na campanha de inverno, primavera e 

verão foram aplicados 04 (quatro) métodos de coleta (duas ativas e duas passivas) 

descritas a seguir. Todos os indivíduos foram capturados, identificados até menor nível 

taxonômico possível, fotografados e devolvidos ao ambiente. 

 

Puçá 

A busca ativa com uso de puçá foi utilizada em pequenos corpos d’água com 

correnteza e áreas alagadas. Esse método é eficiente para animais pelágicos e de 

pequeno porte (UIEDA e CASTRO, 1999). No arroio localizado na Mata 3, foi utilizado 

um puçá com tamanho de 70 cm x 40 cm e malha fina, a fim de amostrar ambientes de 

corredeira através do revolvimento de pedras. Nos pontos Banhado 1, Banhado 5, 

Banhado 6, Banhado 7 e Banhado 8, foi utilizado um puçá de formato retangular e 

dimensões de 40 cm x 32 cm e malha fina através de varreduras ao longo de toda a 

extensão da área. O tempo foi padronizado em 20 minutos por ponto amostral, com 

exceção dos pontos Mata 3 e Banhado 1, que foram feitas duas varreduras de 20 minutos 

cada, devido à maior extensão da área. 
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Figura 481 - Uso de puçá na Mata 3.  

 

Figura 482 - Uso de puçá no Banhado 8.  

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Covo 

Em ambientes rasos, foram utilizadas armadilhas do tipo covo, onde os 

organismos entram em uma área delimitada e, uma vez presos, não conseguem caminho 

de escape (HUBERT, 1996). Esse método passivo é frequentemente usado como 

amostrador complementar, já que são mais seletivos e menos eficientes comparado a 

métodos ativos quanto à riqueza e abundância de espécies e restrito a organismos de 

pequeno porte (ROZAS e MINELLO, 1997; UIEDA e CASTRO, 1999; RIBEIRO e 

ZUANON, 2006), sendo mais efetivo apenas a espécies que forrageiam ativamente, 

próximas ao fundo ou à vegetação marginal (MALABARBA e REIS, 1987).  

Os covos foram instalados nos açudes, próximo às margens e em poços nos 

arroios presente na ADA e ASA. Foram instalados ao anoitecer e retirados ao 

amanhecer, permanecendo expostos por um período aproximado de 12 horas. 

 

Figura 483 - Uso de covo na Mata 3.  

 

Figura 484 - Uso de covo na Mata 3.  

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Tarrafa 

Dentre as técnicas ativas de captura, foi utilizada a tarrafa com malha de 1,4 cm 

e abertura de boca de 12 metros, através de 10 arremessos, nos locais com maior 

profundidade, sem interferência de vegetação e sem correnteza (UIEDA e CASTRO, 

1999). As tarrafas foram utilizadas em diversos horários do dia, preferencialmente pela 

manhã, no momento de retirada das redes de espera e covos. 

 

Figura 485 - Uso da tarrafa no Açude 5.  

 

Figura 486 - Uso da tarrafa no Açude 1.  

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Rede de espera 

O método passivo de redes de espera foi utilizado em ambientes de águas 

calmas e sem correnteza, como os açudes presente na ADA. Foi utilizada por ponto 

amostral uma bateria de rede com malhas de 15 mm, 20 mm, 30 mm e 40 mm entre nós 

adjacentes, que ficaram expostas no período de 12 horas, armadas ao entardecer e 

retiradas ao amanhecer. 

Este método contempla a captura de diversas espécies de pequeno a grande 

porte, com deslocamento ativo preferencial em um período do dia (noite) (GROSSER e 

BECKER, 2005; UIEDA e CASTRO). 
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Figura 487 - Redes de espera no Açude 2.  

 

Figura 488 - Redes de espera no Açude 1.  

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

HERPETOFAUNA 

Busca ativa 

O método de busca ativa é um dos mais eficientes para o registro da 

herpetofauna, principalmente em relação aos répteis (BERNARDE, 2012).  

O método consiste na procura por serpentes, lagartos e anfíbios em todos os 

microambientes em que estes animais possam ocorrer: embaixo de pedras, troncos, 

folhiços, dentro de tocas e buracos, abrigos próximos a água, etc. (CRUMP e SCOTT 

JR, 1994). Em todas as campanhas (outono/ inverno/ primavera/ verão), a busca ativa 

foi feita ao longo de 1 hora nos 12 (doze) pontos amostrais escolhidos para amostrar a 

herpetofauna durante o dia e, em 07 (sete) pontos amostrais a noite. 

 

Ponto de Escuta 

Em relação aos anfíbios, uma forma muito eficiente para avaliar riqueza são os 

pontos de escuta nos sítios reprodutivos (BERNARDE, 2012; HEYER, 2014). Cada 

espécie de anfíbios possui uma vocalização exclusiva, emitida somente pelos machos 

para atrair as fêmeas (DUELMAN e TRUEB, 1994). A partir dessa vocalização, é possível 

identificar todas as espécies que estão ativas no sítio reprodutivo. Neste estudo, 

realizamos pontos de escuta em 05 (cinco) corpos d’água durante a noite, com duração 

de 20 minutos cada. Para ampliar nosso esforço amostral, foi utilizado também o método 

de registro automatizado de áudio da atividade de vocalização (BRIDGES e DORCAS, 

2000) por gravadores instalados em 08 (oito) desses corpos d’água, monitorando a noite 

inteira (das 17 horas às 05 horas). 
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Figura 489 - Gravador no Banhado 1. 

 

Figura 490 - Gravador na Mata 3. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Armadilha de interceptação e queda (tipo pitfall) 

Armadilhas de interceptação e queda (pitfall) consiste em uma linha formada por 

um número de baldes enterrados no solo, seguido de uma cerca guia. São armadilhas 

muito eficazes na captura de anfíbios com habito terrestre e fossorial e de répteis 

squamatas (BERNARDE, 2012).  

Os pitfall foram utilizados somente nas campanhas de inverno, primavera e 

verão, período em que o empreendimento passou a ter licença de coleta de animais. 

Foram montados quatro linhas de pitfalls, com cinco baldes de 100 litros, em diferentes 

pontos do empreendimento, onde havia maior possibilidade de registrar espécies. 

 

Figura 491 - Pitfall 3. 

 

Figura 492 - Pitfall 4. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Encontro ocasional 

Durante o deslocamento entre os pontos amostrais e em outros momentos onde 

os métodos de coleta anteriores não estavam sendo aplicados, espécies que ainda não 
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haviam sido registradas durante o levantamento foram anotadas a fim de compor a lista 

de espécies da ADA. 

 

AVIFAUNA 

Ponto de escuta 

O método de ponto de escuta é um dos mais utilizados para avaliar riqueza e 

abundância de aves (BLONDEL et al., 1981; BIBBY et al., 1992). É um método de 

amostragem que tem se mostrado eficiente, simples de aplicar e de baixo custo. Em 

comparação à métodos de captura/recaptura, além de menos traumático, o ponto de 

escuta permite obter resultados de riqueza da avifauna em um período de amostragem 

consideravelmente mais curto (SIEGEL et al., 2001).  

Nove pontos de escuta foram realizados nas áreas de amostragens já definidas, 

representando ambientes florestais, banhados e lavouras. Os pontos de escuta tiveram 

duração de cinco minutos e foram feitos preferencialmente no início da manhã e final da 

tarde, períodos de maior atividade das aves. Durante este intervalo foram registradas 

todas as aves vistas ou ouvidas, seus comportamentos e ambiente ocupado no momento 

da detecção. Devido à baixa visibilidade no interior das matas, algumas vocalizações 

não identificadas no momento do levantamento foram registradas e comparadas a 

gravações prévias a fim de determinar as espécies. 

 

Busca ativa 

A busca ativa da avifauna consistiu em percorrer trilhas não pré-estabelecidas 

durante uma hora ao longo dos pontos amostrais determinados e adjacências. Um total 

de 12 (doze) buscas ativas foram realizadas, totalizando 12 horas de esforço amostral. 

Durante este período um observador registrou todas as aves ouvidas ou vistas, bem 

como o comportamento apresentado pelos indivíduos e os ambientes onde cada ave 

ocorreu (BIBBY et al., 1992). Fotos e gravações foram feitas para posterior identificação 

das espécies de aves não determinadas em campo. 

 

Encontro ocasional 

Durante o deslocamento entre os pontos amostrais e em outros momentos onde 

os métodos de coleta anteriores não estavam sendo aplicados, todas as espécies de 

aves que ainda não haviam sido registradas durante o levantamento foram anotadas a 

fim de compor a lista de espécies da ADA. 
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Playback para aves noturnas 

Alguns grupos de aves são mais difíceis de detectar em um levantamento rápido, 

seja por viverem em ambientes densos, pela baixa atividade dos indivíduos em meses 

não reprodutivos ou por terem atividade restrita ao período crepuscular ou noturno, como 

corujas e bacuraus. Para aumentar a chance de detecção destas espécies utilizou-se a 

técnica de Playback, que consiste na reprodução de vozes pré-gravadas de espécies, a 

fim de obter resposta dos indivíduos presentes para registro (SHUTERLAND et al., 

2004). Duas amostras com playback (Mata 1 e 3) foram realizadas ao anoitecer, 

utilizando um reprodutor de mp3 e uma caixa de som portátil. 

 

MASTOFAUNA 

Armadilhas fotográficas 

Comparado com outras armadilhas, o uso de armadilhas fotográficas no 

inventariamento da mastofauna tem se mostrado eficiente, principalmente em relação a 

mamíferos de médio e grande porte, além de ser um método pouco estressante (VOSS 

e EMMONS, 1996; SRBEK-ARAUJO e CHIARELLO, 2005). Neste estudo, a campanha 

de outono foi dividida em dois períodos, foram armadas 03 (três) armadilhas fotográficas 

no primeiro período da campanha de outono (período de 09 a 13 de abril de 2018), 

durante 5 dias (totalizando aproximadamente 252 horas de amostragem). E, mais 04 

(quatro) armadilhas fotográficas no segundo período da campanha de outono (período 

de 18 a 22 de junho de 2018), no inverno (período de 06 a 15 de agosto de 2018), na 

primavera (período de 14 a 23 de outubro de 2018) e no verão (período de 21 a 30 de 

dezembro de 2018). A amostragem no segundo período na campanha de outono teve 5 

dias, totalizando aproximadamente 368 horas de monitoramento. Nas campanhas de 

inverno, primavera e verão, as armadilhas fotográficas foram utilizadas durante 7 dias, 

totalizando 672 horas de amostragem em cada campanha.  

As armadilhas fotográficas foram colocadas nos pontos: Açude 5 (1 armadilha – 

3 campanha), Banhado 2 (1 armadilha – 4 campanhas), Banhado 4 (1 armadilha – 1 

campanha), Lavoura 1 (1 armadilha – 4 campanhas), Mata 1 (1 armadilha – 4 

campanhas), Mata 2 (1 armadilha – 4 campanhas) e Mata 3 (3 armadilhas – 3 

campanha). Próximo de cada armadilha foram depositadas iscas para aumentar a 

chance de registros de mamíferos. 
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Figura 493 - Armadilha fotográfica no açude 5. 

 

Figura 494 - Armadilha fotográfica no banhado 
2. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 495 - Armadilha fotográfica na Lavoura 

1. 

 

 
Figura 496 - Armadilha fotográfica na Mata 1. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 497 - Armadilha fotográfica na Mata 2. 

 

Figura 498 - Armadilha fotográfica na Mata 3. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Armadilhas vivas (live trap) 

Para a maioria dos pequenos mamíferos terrestres, as armadilhas do tipo 

Sherman e Tomahawk se tornaram um dos métodos mais utilizados, devido sua 
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eficiência, praticidade de manuseio e transporte, além de serem de baixo custo 

comparado a outros métodos (HOFFMANN et al., 2010).  

Ambas as armadilhas foram utilizadas somente na campanha de inverno, 

primavera e verão, período em que o empreendimento passou a ter licença de coleta de 

animais. Foram utilizadas 10 (dez) armadilhas Shermans e 12 (doze) Tomahawk, as 

quais foram dispostas por 7 dias (3,5 dias em 4 pontos e mais 3,5 dias em outros 3 

pontos amostrais em ambas as campanhas). 

 

Figura 499 - Tomahawk na Mata 3. 

 

Figura 500 - Sherman no Açude 5. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Rede de neblina 

As redes de neblina são muito utilizadas para a capturas de determinadas ordens 

de aves, mas também são muito eficientes a captura de pequenos mamíferos voadores, 

os morcegos (KUNZ, 2009). Formam utilizadas duas redes de 03 metros x 12 metros em 

dois pontos amostrais, borda da Mata 1 e Mata 3, durante o início da noite até às 22 

horas. 

 

Busca por vestígios 

Devido à dificuldade de encontrar mamíferos durante as procuras ativas, um 

método muito utilizado é a busca por vestígios, como pegadas, pelos, tocas, sons e fezes 

(VOSS e EMMONS, 1996). Essa metodologia foi utilizada durante os deslocamentos 

entre as áreas amostrais e durante a busca ativa para anfíbios e répteis. 
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Busca ativa 

O método de busca ativa (CRUMP e SCOTT JR, 1994) foi utilizado também para 

a mastofauna nos mesmos pontos amostrais realizados para a herpetofauna. 

 

Encontro ocasional 

Durante o deslocamento entre os pontos amostrais e em outros momentos onde 

os métodos de coleta anteriores não estavam sendo aplicados, espécies que ainda não 

haviam sido registradas durante o levantamento foram anotadas a fim de compor a lista 

de espécies da ADA. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

A partir da riqueza de espécies em cada dia amostrado, foram feitas curvas de 

suficiência amostral para cada grupo de fauna estudado (anfíbios, répteis, mamíferos e 

aves) em cada período amostrado e geral, no programa Past 3.14.  

Utilizando a composição de espécies e a presença e ausência das espécies em 

cada ponto amostral, fez-se os cálculos de índice de Diversidade de Simpson (por ser 

padronizada de 0 a 1), Equitabilidade e Dominância para cada grupo de vertebrados 

amostrados (anfíbios, répteis, mamíferos e aves) em cada período amostrado. 

Foi testado à similaridade da composição de espécies entre os diferentes tipos 

de pontos amostrais (mata, banhado, açude e lavoura) através de uma PERMANOVA, 

com 9999 permutações e distância de Jaccard (por se tratar de presença e ausência de 

espécies), no programa Past 3.14. Para o teste cada estação amostrada foi utilizada 

como réplica, testando a similaridade dos pontos independente do período.  

 

8.2.2.1.5. Os diagnósticos deverão obedecer à sazonalidade de tal 

maneira que se tenha coleta de dados em todas as quatro 

estações. O esforço amostral esperado para cada grupo de 

fauna deve estar representado em gráfico “curva do coletor”. 

Para cada diagnóstico devem ser informadas as condições 

climáticas quando das campanhas, indicando temperatura 

média, índice pluviométrico e direção de ventos assim como o 

turno dos trabalhos.  

Para o levantamento faunístico, obedecendo a sazonalidade, a fauna da área de 

interesse foi amostrada no período de 09 a 13 de abril e 18 a 22 de junho de 2018 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

657 

(campanha de outono), de 06 a 15 de agosto de 2018 (campanha de inverno), de 14 a 

23 de outubro de 2018 (campanha de primavera), e de 21 a 30 de dezembro de 2018 

(campanha de verão). Destaca-se que a amostragem de peixes foi realizada somente a 

partir da campanha de inverno, tendo em vista Autorização para Manejo de Fauna 

Silvestre emitida pela FEPAM em 25 de junho de 2018 (AUTMFS nº 00026/2018). 

A ocorrência da fauna numa determinada região depende de diversos fatores 

bióticos (abrigo, oferta de alimento, presença de predadores, entre outras) e abióticos 

(umidade, temperatura, vento, etc.). Além disso, os animais vertebrados possuem 

grande poder de deslocamento e dispersão, com exceção de peixes e alguns anfíbios e 

répteis que apresentam pequeno deslocamento migratório. Os demais animais podem 

deslocar-se pela região passando pela área de estudo, principalmente aves e mamíferos, 

que podem deslocar-se por longas distâncias. Assim, muitas das espécies encontradas 

num determinado momento podem estar apenas passando pela área, não residindo no 

local. Também poderão ser encontradas outras tantas espécies circulando pela área, 

dependendo do período do ano e ou das condições climáticas do momento da procura. 

As curvas de suficiência amostral para cada grupo demonstraram uma redução 

no crescimento da riqueza com o esforço amostral empregado, indicando uma tendência 

a estabilização, o que revela um bom esforço amostral para o local. 

 

Figura 501 - Curva de suficiência amostral para todos os grupos de vertebrados.  

  
ICTIOFAUNA HERPETOFAUNA 
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AVIFAUNA MASTOFAUNA 

 

Para a aquisição de dados meteorológicos foram aplicadas metodologias 

complementares; medições a campo com a utilização de equipamento portátil 

(temperatura, umidade relativa e pluviosidade), e dados da estação meteorológica oficial 

da rede INMET localizada no município vizinho de Canela (temperatura, pluviosidade e 

direção dos ventos). É esperada alguma variação entre as medições, dada a distância 

existente entre a estação oficial e a área de estudo, especialmente para os valores de 

temperatura e umidade. Entretanto os dados da estação ainda são considerados válidos 

por se situarem na mesma bacia hidrográfica e em altitudes similares, logo os dados 

pluviométricos são correlacionáveis. 

Conforme dados de estação meteorológica manual, na primeira campanha de 

outono a temperatura atmosférica variou entre 15°C e 25°C, já na segunda entre 7°C e 

25°C, sendo mais frio nas manhãs e noites e esquentando durante o dia. A umidade 

relativa do ar ficou em média de 60% na primeira campanha, não chovendo em nenhum 

dia. E, de 70% em média na segunda campanha, tendo chovido em apenas uma das 

noites. Na campanha de inverno a temperatura atmosférica variou entre 1°C e 20°C, 

contudo, a sensação térmica nos dias mais frio chegou a aproximadamente -5°C devido 

ao vento e chuva constantes. Essas condições climáticas severas com certeza 

influenciaram no registro das espécies. 

Por sua vez na campanha de primavera a temperatura atmosférica oscilou entre 

18°C e 35°C, temperatura condizente com a estação do ano, o que favoreceu a 

ocorrência de algumas espécies. A umidade relativa do ar ficou em média de 60%, não 

tendo chovido nenhum dia durante a amostragem. Já na campanha de verão, tivemos 
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uma temperatura entre 20ºC e 38ºC e com uma umidade relativa média de 50%, tendo 

chovido apenas uma noite durante a campanha. 

Conforme dados do Inmet (Estação Automática de Canela), na primeira 

campanha de outono, a temperatura média variou de 27,7 °C a 7,2 °C, havendo 

influência da chuva apenas no dia 13/04 (sendo os ventos norte e nordeste 

predominantes (Figura 503). Já na segunda campanha de outono a temperatura média 

variou de 21,9 °C a 4,7 °C, com baixíssimo índice de pluviosidade nos dias 18/04, 19/04 

e 21/4 e elevado índice de pluviosidade no dia 22/4 influência da chuva apenas no dia 

13/04 (Figura 504), sendo os ventos norte predominantes (Figura 505). 

 

Figura 502 - Condições climáticas dos dias de 
amostragem da fauna durante a primeira campanha 

de outono. 
Figura 503 - Direção dos ventos nos 

dias de amostragem. 

  

Fonte: INMET (2018). 

 
Figura 504 - Condições climáticas dos dias de 

amostragem da fauna durante a segunda campanha 
de outono. 

 

Figura 505 - Direção dos ventos nos 
dias de amostragem. 

 

 
Fonte: INMET (2018). 

 

Por sua vez na campanha de inverno a temperatura média variou de 24,6 °C a 

2,2 °C, com ocorrência de chuva em seis dos dez dias de campanha, havendo elevado 

índice de pluviosidade nos dias 08 e 10/8 (Figura 506) e a direção dos ventos ocorreu 

predominantemente nos sentidos norte, noroeste e sudoeste (Figura 507).  
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Figura 506 - Condições climáticas dos dias de 
amostragem da fauna durante o inverno. 

 

Figura 507 - Direção dos ventos nos 
dias de amostragem. 

 

Fonte: INMET (2018). 

 

Na campanha de primavera, a temperatura média variou de 26,7 °C a 7,0 °C, 

havendo influência da chuva bastante significativa em três dias (14/10, 19/10 e 23/10), 

temperatura condizente com a estação do ano (Figura 508). Durante os dez dias de 

amostragem predominaram os ventos sul, e com menor intensidade em norte e sudeste 

(Figura 509). 

 

Figura 508 - Condições climáticas dos dias de 
amostragem da fauna durante a primavera. 

 

Figura 509 - Direção dos ventos nos 
dias de amostragem. 

 

 

Fonte: INMET (2018). 

 

Na última campanha, no início do verão, a temperatura média variou de 30,1 °C 

a 15,3 °C, havendo influência da chuva apenas nos dias 21/12 (Figura 510). A direção 

dos ventos ocorreu predominantemente nos sentidos nordeste e sul (Figura 511). 
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Figura 510 - Condições climáticas dos dias de 
amostragem da fauna durante o verão. 

 

Figura 511 - Direção dos ventos nos 
dias de amostragem. 

 
Fonte: INMET (2018). 

 

8.2.2.1.6. Nos casos em que a metodologia envolva coleta e/ou 

transporte de animais silvestres, deverá ser solicitada 

Autorização Geral, nos termos do estabelecido na Portaria nº 

75/2011.  

Para a primeira campanha de diagnóstico da fauna na área do empreendimento, 

realizada no outono, não foram utilizadas metodologias que envolvessem captura de 

indivíduos. Nas demais campanhas de levantamento e diagnóstico da fauna realizadas 

no inverno, primavera e verão foram realizadas amostragens com utilização de 

metodologias que envolvem coleta de animais com armadilhas de captura.  

A inserção de metodologias de captura nas campanhas de amostragem da fauna 

ocorreu em conformidade com as condições e restrições impostas pela Autorização para 

Manejo de Fauna Silvestre emitida pela FEPAM em 25 de junho de 2018 (AUTMFS nº 

00026/2018). O documento licenciatório é válido para as condições nele estabelecidas, 

no período de 26/06/2018 à 26/06/2019. 

 

8.2.2.1.7. Lista das espécies encontradas/levantadas, destacando 

as espécies endêmicas, ameaçadas de extinção com especial 

atenção aos Rivulideos.  

A lista de espécies de peixes encontrada/levantadas na área do 

empreendimento está apresentada no item 8.2.2.1.1. A partir dos dados bibliográficos 

levantados, destaca-se a ocorrência potencial da espécie de alta relevância ecológica, 

Cynopoecilus nigrovittatus (família Rivulidae), classificada como vulnerável 

regionalmente. 
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Conforme ANEXO 36 - DECLARAÇÃO RIVULIDEOS, na área de estudos para 

implantação do futuro Aeroporto não foram encontradas espécies de peixes anuais, no 

entanto há potencial para ocorrência da espécie Cynopoecilus nigrovittatus (Família 

Rivulidae) na região, conforme levantamento de dados secundários.  

 

8.2.2.1.8. Levantamento da fauna ameaçada de extinção, segundo 

o Decreto Estadual nº 51.797/2014, com distribuição para a área 

(região) do empreendimento. 

Comparando as listas de ocorrência potencial da fauna para a região do 

empreendimento com a Lista da Fauna Ameaçada de Extinção do Rio Grande do Sul 

(Decreto nº 51.797/2014), foi possível inferir sobre a incidência de 38 (trinta e oito) 

espécies ameaçadas com distribuição na região. Dessas espécies 02 compreende a 

classe Actinopterygii (peixes), 02 a classe Amphibia, 18 a classe da Aves e 16 a classe 

Mammalia. 

O diagnóstico da fauna realizado durante as quatro campanhas na área 

diretamente afetada foi possível confirmar a ocorrência de espécies quase ameaçadas 

ou ameaçadas de extinção. A psitaciforme papagaio-charão (Amazona pretei) e os 

mamíferos bugio (Alouatta guariba clamitans), gato-do-mato-pequeno (Leopardus 

guttulus) e cutia (Dasyprocta azarae), são classificadas como vulnerável (VU), enquanto 

estão enquadradas na categoria em perigo (EN) veado-mateiro (Mazama americana) e 

puma (Puma concolor), pelo Decreto nº 51.797 (RIO GRANDE DO SUL, 2014). 

Em relação às espécies com possíveis ocorrências no local está o tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla), classificado como criticamente em perigo em 

âmbito regional e vulnerável em âmbito internacional. Esta espécie possui uma ampla 

distribuição geográfica, contudo, está ameaçada em vários estados brasileiros, e em 

alguns foi considerada extinta (MIRANDA et al., 2015). É possível que esta espécie 

também esteja extinta na região do empreendimento, contudo, em 2008, foi registrado 

um indivíduo de tamanduá-bandeira atropelado em São Francisco de Paula/RS 

(MARQUES et al., 2011). 
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Tabela 79 - Lista de espécies ameaçadas com potencial ocorrência em área de estudos em Caxias 
do Sul e municípios lindeiros.  

Táxon Nome Comum Status 

ACTINOPTERYGII   

CHARACIFORMES   

Bryconidae   

 Salminus brasiliensis  dourado EN 

CYPRINIFORMES   

Rivulidae   

 Cynopoecilus nigrovittatus  peixe-anual VU 

AMPHIBIA   

ANURA   

Bufonidae   

 Melanophryniscus cambaraensis  sapinho-verde-de-barriga-vermelha VU 

Hylidae   

 Phyllomedusa distincta  - EN 

AVES   

TINAMIFORMES   

Tinamidae   

 Tinamus solitarius  macuco VU 

ACCIPITRIFORMES   

Accipitridae   

 Urubitinga coronata  águia-cinzenta CR 

 Parabuteo leucorrhous  gavião-de-sobre-branco VU 

 Spizaetus tyrannus  gavião-pega-macaco EN 

COLUMBIFORMES   

Columbidae   

 Patagioenas plumbea  pomba-amargosa VU 

CAPRIMULGIFORMES   

Caprimulgidae   

 Hydropsalis anomala  curiango-do-banhado EN 

PSITTACIFORMES   

Psittacidae   

 Amazona vinacea  papagaio-de-peito-roxo EN 

 Amazona pretrei  papagaio-charão VU 

PASSERIFORMES   

Rhinocryptidae   

 Scytalopus iraiensis  macuquinho-da-várzea EN 

Cotingidae   

 Procnias nudicollis  araponga VU 

Tyrannidae   

 Culicivora caudacuta  papa-moscas-do-campo VU 

 Polystictus pectoralis  papa-moscas-canela EN 

 Xolmis dominicanus  noivinha-de-rabo-preto VU 

Icteridae   

 Xanthopsar flavus  veste-amarela VU 

Thraupidae   

 Sporophila beltoni  patativa-tropeira EN 

 Sporophila bouvreuil  caboclinho VU 
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Táxon Nome Comum Status 

 Sporophila hypoxantha  caboclinho-de-barriga-vermelha VU 

 Sporophila melanogaster  caboclinho-de-barriga-preta EN 

MAMMALIA   

DIDELPHIMORPHIA   

Didelphidae   

 Chironectes minimus  cuíca-d’água VU 

PILOSA   

Mymercophagidae   

 Myrmecophaga tridactyla  tamanduá-bandeira CR 

 Tamandua tetradactyla  tamanduá-mirim VU 

PRIMATES   

 Atelidae   

 Alouatta guariba clamitans bugio VU 

ARTIODACTYLA   

Cervidae   

 Mazama americana  veado-mateiro EN 

 Mazama nana  veado-anão EN 

 Ozotoceros bezoarticus  veado-campeiro CR 

Felidae   

 Leopardus pardalis  jaguatirica VU 
 Leopardus guttulus gato-do-mato-pequeno VU 
 Leopardus wiedii  gato-maracajá VU 
 Puma concolor  puma EN 
 Puma yagouaroundi  gato-mourisco VU 

Mustelidae   

 Eira barbara  irara VU 

Procyonidae   

 Nasua nasua quati VU 

RODENTIA   
Cuniculidae   

 Cuniculus paca  paca VU 

Dasyproctidae   

 Dasyprocta azarae  cutia VU 

LEGENDA: Status de conservação das espécies: VU (vulnerável), EN (em perigo) e CR (criticamente 
ameaçado). 

 

8.2.2.1.9. Identificação da existência de rotas migratórias e o 

prognóstico de suas perdas com a instalação do aeroporto.  

A partir de analise realizada com base no Relatório anual de rotas e áreas de 

concentração de aves migratórias no Brasil (CEMAVE/ICMBio, 2016), constata-se que 

nenhuma das principais rotas migratórias (Rota Atlântica e Rota do Brasil Central) que 

ocorrem no estado incidem sobre a área diretamente afetada do empreendimento. No 

entanto, de acordo com shapefile disponibilizados pelo mesmo relatório é possível 

verificar que tanto a ADA como a parte norte da ASA se situam em área reprodutiva com 
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concentração de indivíduos da espécie Amazona pretei (Figura 512). Essa espécie é 

enquadrada como vulnerável (VU) em nível global, nacional e regional, estando 

ameaçada especialmente pela perda de habitat e pelo comércio ilegal através da captura 

de indivíduos na natureza (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016a). 

Por sua vez, conforme Relatório de áreas sensíveis de espécies ameaçadas de 

extinção relacionadas a aeroportos (ICMBIO, 2016), e shapefile do relatório 

disponibilizados pelo ICMBIO, na ADA do empreendimento não ocorrem áreas sensíveis 

de espécies ameaçadas da fauna relacionadas a aeroportos regionais. 

 

Figura 512 - Áreas importantes para a avifauna migratória no estado do Rio Grande do Sul que 
incidem sobre a área do empreendimento. 

 
Fonte: Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil (CEMAVE/ 

ICMBio, 2016). 
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8.2.2.1.10. Parecer conclusivo a respeito do impacto esperado sobre 

a fauna silvestre, tendo em vista a implantação do 

empreendimento dentro dos moldes propostos. 

Na área do empreendimento predominam de espécies capazes de resistir às 

alterações ambientais, tais como a perda, o isolamento e a degradação da cobertura 

vegetal nativa. Contudo, um conjunto de espécies dependentes de ambientes florestais 

e campestres, que não se beneficiam com esses efeitos ainda é encontrado na ADA.  

Assim são previstos os seguintes impactos, negativos e positivos, na 

comunidade faunística, tanto na fase de implantação como na fase de operação do 

empreendimento, como: 

• Redução sobre a biodiversidade local, alteração na dinâmica populacional 

da fauna e flora, destruição de habitat e micro-habitat, perda de habitat para 

espécies terrestres e aquáticas, afugentamento, em decorrência da 

supressão de vegetação florestal e intervenção em outros ecossistemas, 

como campos nativos e banhados, terraplenagem e necessidade de 

canalização e modificações em corpos hídricos para a instalação da 

infraestrutura do aeroporto; 

• Pressão sobre a fauna, impacto associado a intensificação das atividades 

humanas na área do empreendimento; 

• Afugentamento da fauna local, decorrente da ocupação e instalação das 

estruturas do aeroporto na área do empreendimento. Este impacto será 

gerado também pelo aumento do trânsito de pessoas, veículos e máquinas 

e, consequentemente, o aumento de ruído, promoverá o afugentamento da 

fauna silvestre das áreas naturais para outras localidades; 

• Alteração do comportamento de espécies, relacionado a pressão sonora 

durante a operação do empreendimento, devido à emissão de ruídos de 

pouso e decolagem das aeronaves; 

• Aumento do atropelamento de animais nas estradas municipais e rodovias 

lindeiras, devido ao aumento do número de veículos que trafegam na região; 

• Alteração da comunidade aquática devido ao descarte de efluentes em corpo 

receptor e risco de vazamento de óleos e combustíveis; 
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• Risco de colisão entre a avifauna e aeronaves uma vez que aves e 

aeronaves utilizam o espaço aéreo para se deslocar e na região existem 

locais atrativos para aves como lavouras, especialmente dos cultivos de 

maçã, milho e soja. 

 

8.2.2.1.11. Medidas mitigadoras. 

As medidas mitigatórias referentes a intervenção realizada pelo empreendimento 

quanto ao meio biótico relativas aos impactos sobre a fauna local e regional estão 

detalhadas nos Capítulos “13. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS” e “14. 

PROGRAMAS BÁSICOS AMBIENTAIS – PBA’S”. 

 

8.2.2.1.12. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), do 

responsável técnico pelas informações. 

As anotações de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela execução e 

elaboração do diagnóstico da fauna serão apresentadas no ANEXO 19. 

 

8.2.2.2. Relativo à Área de Segurança Aeroportuária (ASA), com raio de 

20 km (Área de Influência Direta - AID).  

Os estudos referentes a fauna relativo à Área de Segurança Aeroportuária – ASA 

contemplou os itens previstos no TR n° 18/2018 da FEPAM, e considerou um raio 20 km 

(vinte quilômetros), cujos uso e ocupação estão sujeitos a restrições especiais em função 

da natureza atrativa de fauna. 

 

8.2.2.2.1. Indicação da localização do aeroporto, rota(s) e/ou 

área(s) de concentração de aves migratórias ou evidências de 

rotas migratórias e o prognóstico de suas perdas com a 

instalação do aeroporto. 

A ASA do empreendimento não está situada entre as principais rotas migratórias 

(Rota Atlântica e Rota do Brasil Central) que ocorrem no estado (CEMAVE/ ICMBIO, 

2016). No entanto, de acordo com shapefile disponibilizados pelo Relatório anual de 

rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil - RARACAMB (CEMAVE/ 

ICMBIO, 2016) é possível constatar que a área reprodutiva com concentração de 

indivíduos da espécie Amazona pretei inside sobre a parte norte da ASA  
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Conforme relatório de áreas sensíveis de espécies ameaçadas de extinção 

relacionadas a aeroportos (RASEAERA), e shapefile do relatório disponibilizados pelo 

ICMBIO, um pequeno trecho, inferior a 100.000,00 m² demarcado como área 

potencialmente sensível, relacionado a presença da espécie Cinclodes pabsti, 

classificada como vulnerável (VU) incide sobre a porção sudeste da ASA.  

 

Figura 513 - Áreas importantes para a avifauna migratória e espécies ameaçadas de extinção 
relacionadas a aeroportos no estado do RS que incidem sobre a área do empreendimento. 

 
Fonte: Relatório anual de rotas e áreas de concentração de aves migratórias no Brasil (CEMAVE/ 
ICMBio, 2016) e Relatório de áreas sensíveis de espécies ameaçadas de extinção relacionadas a 

aeroportos (ICMBIO, 2016). 
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8.2.2.2.2. Indicar dentro da área de segurança aeroportuária (ASA) 

a ocorrência de atividades que sirvam de foco ou concorram 

para a atração relevante de aves, como exemplo: matadouros, 

curtumes, lixões, centrais de triagem de resíduos sólidos 

urbano, lavouras agrícolas, usinas de compostagem, 

frigoríficos, aquicultura.  

As áreas indiretamente afetadas e de influência que compreendem a Área de 

Segurança Aeroportuária (ASA) do empreendimento, situa-se predominantemente em 

zona rural dos municípios de Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Gramado, Canela, São 

Francisco de Paula e São Marcos, abrangendo apenas pequenos trechos de área urbana 

dos municípios de Caxias do Sul, Gramado e Canela. Dessa forma, dentro da área de 

segurança aeroportuária ocorrem diversas lavouras, especialmente cultivos de maçã, 

milho e soja (SPGG, 2018) que podem servir de atrativo para a avifauna. Essas culturas 

têm grande potencial para atração de aves granívoras e frugívoras, assim, deve ser feita 

uma melhor avaliação dos mesmos em épocas de frutificação a fim de avaliar a presença 

de grandes concentrações de aves e julgar medidas necessárias para evitar futuras 

colisões com aeronaves (NASCIMENTO et al., 2005). 

Acerca das atividades que podem servir de foco ou para a atração relevante de 

aves dentro dos limites da ASA, além das áreas de lavoura que ocorrem na ASA, mais 

06 (seis) pontos relevantes para a atração de aves foram identificados, sendo: 

• Aterro Sanitário Rincão das Flores - situado no distrito de Vila Seca a 13,8 

Km da ADA;  

• Represa de Captação D’água Faxinal - situada no bairro de Ana Rech a 18,0 

Km da ADA;  

• Represa de Captação D’água Marrecas - situada no distrito de Vila Seca a 

16,69 Km da ADA;  

• Softpeles Curtume e Manufatura de Peles – situado no distrito de Vila Seca 

a 14,7 Km da ADA; 

• Frigorífico Caxiense - situado no bairro de Ana Rech a 18,96 Km da ADA;  

• Frigorífico JBS - situado no bairro de Ana Rech a 19,4 km da ADA.  
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Figura 514 - Imagem de satélite da área de segurança aeroportuária (ASA) com demarcação dos 
pontos relevantes para a atração de aves. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

As atividades humanas de maneira geral promovem alterações no meio 

ambiente e interferem na condição de equilíbrio das comunidades biológicas. Portanto, 

credita-se que a possível concentração de aves nos dois frigoríficos listados nestas áreas 

não afetará diretamente o aeroporto, uma vez que as empresas se localizam, em 

aglomerado urbano no limite da ASA e distante do cone de aproximação do mesmo. 

Além disso, a implementação do Programa de Controle e Monitoramento da 

Avifauna/ Gerenciamento do Perigo Aviário visa reduzir e/ou eliminar os acidentes 

aeronáuticos decorrentes de problemas com a fauna, através de ações internas ao sítio 

aeroportuário que busquem a redução de fatores atrativos, assim como, através de 
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articulações externas (governo e municípios) que visem à melhoria das condições de 

ocupação do solo e infraestrutura da área do entorno do aeroporto. 

Tais procedimentos estão contemplados dentro do Plano Básico Ambiental 

(PBA), nos programas ambientais específicos relacionados a este componente 

ambiental. 

 
8.2.2.2.3. Identificar as áreas de concentração da avifauna nativas, 

exóticas e/ou migratórias (áreas de ninhais, áreas dormitórios, 

áreas de pouso, descanso, alimentação e reprodução), 

devendo ser indicada, em mapa a distância em quilômetros 

(km), entre o centro geométrico da maior pista do aeródromo e 

as áreas de concentração, e indicar a eventual relação do 

deslocamento dos espécimes em relação às trajetórias de 

pouso e decolagem do aeródromo.  

A grande maioria das espécies de aves encontradas durante as amostragens 

são comuns e abundantes na região da serra gaúcha. Vale ressaltar que algumas 

espécies foram restritas a um único avistamento durante os levantamentos faunísticos. 

Não foi possível detectar áreas importantes para dormitório, pouso e descanso 

de aves, apesar de constatadas pequenas concentrações de aves aquáticas nos açudes 

da ADA. No entanto, destaca-se que conforme Relatório Anual de Rotas e Áreas de 

Concentração de Aves Migratórias no Brasil – RARACAMB (CEMAVE/ ICMBIO, 2016) e 

Relatório de Áreas Sensíveis de Espécies Ameaçadas de Extinção Relacionadas a 

Aeroportos – RASEAERA (ICMBIO, 2016) incide sobre a porção norte da ASA área 

reprodutiva com concentração de indivíduos da espécie Amazona pretei e sobre a porção 

sudeste área potencialmente sensível, relacionado a presença da espécie Cinclodes 

pabsti. Ambas as espécies são enquadradas como vulnerável a extinção (VU) no estado.  

A partir das observações feitas, nenhuma espécie de ave migratória foi 

registrada nas campanhas de outono e inverno, uma vez que boa parte dos migrantes 

setentrionais e meridionais só chegam ao território brasileiro em meados de setembro 

(SICK, 1997). Já na campanha de primavera, foram registradas aves que migram dentro 

dos limites do continente sul-americano, como os tiranídeos suiriri (T. melancholicus) e 

a tesourinha (T. savana), que invernam na região amazônica e se reproduzem no centro 

e no sul da sua distribuição. O andorinhão-do-temporal (C. meridionalis), que chega no 

sul e sudeste do continente na primavera para nidificar, também migra ao norte para 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

672 

invernar. Ainda, visitantes provenientes de regiões mais ao sul da América do Sul 

(visitantes meridionais), podem migrar depois da reprodução para invernar no Brasil, 

como acontece com a subespécie de filipe (Myiophobus fasciatus flammiceps) e de 

andorinha-do-campo (Progne tapera fusca) ocorrentes na área de levantamento, bem 

como com algumas populações de suirirís e tesourinhas (SICK, 1997).  

Apesar de migratórios, nenhuma das espécies encontradas apresenta 

problemas de conservação, e suas populações estão estáveis (tesourinha, andorinhão-

do-temporal e andorinha-do-campo) ou aumentando (suiriri e filipe), segundo dados da 

IUCN (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2016e-i). Importante destacar que, as aves 

migratórias provenientes do hemisfério norte e que possivelmente ocorreriam na área de 

interesse, como os maçaricos e batuíras (Scolopacidae, Charadriidae), não foram 

registradas.  

O caboclinho-de-barriga-preta (S. melanogaster) foi observado no verão de 

maneira ocasional em uma área de banhado com gravatás ao sul da área (Banhado 1). 

Essa espécie é conhecida por nidificar na região dos campos de altitude do nordeste do 

Rio Grande do Sul, porém nenhuma atividade reprodutiva foi atestada em campo e 

somente um indivíduo macho foi observado enquanto forrageava. Esta espécie realiza 

movimentos migratórios entre os campos sulinos e o Cerrado, e encontra-se ameaçada 

de extinção em nível nacional e regional, bem como quase ameaçada (NT) globalmente 

(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2018). A espécie ainda sofre com a captura de indivíduos 

machos na natureza para manutenção em cativeiro e para alimentar o comércio ilegal, 

prática que ameaça a conservação da espécie também por influenciar nas taxas 

reprodutivas e contribuir para o aumento da endogamia nas populações (ICMBio, 2013). 

Foram registradas cerca de 80% das espécies de aves com potencial ocorrência 

para a região nas quatro campanhas realizadas (166 spp). As condições de frio e chuva 

encontradas no levantamento de inverno podem ter ligação com a ocorrência de grandes 

bandos mistos de pintassilgo (Spinus magellanicus), tico-tico (Z. capensis) e canário-da-

terra (Sicalis flaveola), espécies que juntas somaram cerca de 45% dos indivíduos 

registrados na estação. Esses Passeriformes foram observados agregados forrageando 

em inflorescências de asteráceas (Asteraceae) entre as macieiras e nas bordas das 

florestas, recurso que pode ser considerado importante durante o inverno, época comum 

para a escassez de alimento. 
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8.2.2.2.4. Informar as possíveis interferências do empreendimento 

sobre a ictiofauna da bacia, em especial sobre as espécies com 

valor comercial, endêmicas, ameaçadas, com especial atenção 

aos Rivulideos.  

Conforme projeto de implantação da pista do futuro aeroporto, o 

empreendimento irá incidir sobre a toda a área hachurada ilustrada na Figura 515.  

 

Figura 515 - Intervenção do empreendimento sobre os recursos hídricos da ADA. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Essa intervenção necessária para implantação do empreendimento acabará por 

impactar as cabeceiras dos arroios, os quais atuam como afluentes dos cursos principais 
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das microbacias Arroio Juá, Arroio Tigrinhos e Rio Piaí. Com isso prevê-se a perda da 

zona de recarga e diminuição da vazão que irá impactar a jusante desses córregos, além 

do aterramento das áreas alagadas e dos açudes para a criação do canteiro de obras e 

futuramente as instalações do próprio empreendimento.  

Apesar dos esforços amostrais, não foram capturados representantes dessa 

espécie na área do empreendimento. Apesar de inicialmente os habitats serem 

considerados característicos para uma provável ocorrência de peixes anuais, o regime 

intermitente das áreas úmidas não foi confirmado, podendo não caracterizar como 

hábitat adequado para a reprodução dessa espécie. Os representantes da família 

Rivulidae, por possuírem pouca plasticidade ecológica, são facilmente impactados por 

ações antrópicas, como drenagens, desmatamento, agricultura, poluição e aterramento 

(MARIANO et al., 2010; VOLCAN & LANÉS, 2018). 

De forma geral, as obras poderão acabar por intervir diretamente na ictiofauna 

ocorrente na ADA e indiretamente nas espécies que vivem a jusante do 

empreendimento, uma vez que será afetada a dinâmica hídrica da região. No entanto 

destaca-se com base nas amostragens, que esses locais não apresentaram uma fauna 

ameaçada ou que necessitem de planos de conservação específicos, como no caso da 

família Rivulidae. 

Conforme ANEXO 36 - DECLARAÇÃO RIVULIDEOS, na área de estudos para 

implantação do futuro Aeroporto não foram encontradas espécies de peixes anuais, no 

entanto há potencial para ocorrência da espécie Cynopoecilus nigrovittatus (Família 

Rivulidae) na região, conforme levantamento de dados secundários.  

 

8.2.2.2.5. Os dados primários poderão ser complementados com 

dados secundários, desde que sejam atuais e possibilitem a 

compreensão sobre os temas em questão.  

O Estado do Rio Grande do Sul possui uma riqueza extremamente significativa 

de espécies devido à variedade de habitas, situação geográfica e a transição entre áreas 

de floresta e de campos. Porém, devido a extensão do território estadual, essa riqueza 

de espécies tende a variar de região para região. 

Devido ao porte do empreendimento, bem como a grande extensão de área que 

ele afetará, direta ou indiretamente, foram feitas também listas das espécies que ocorrem 

na Área de Segurança Aeroportuária – ASA (que engloba a Área de Influência Direta – 

AID e Área de Influência Indireta – AII). Para a elaboração destes inventários faunísticos, 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

675 

foram amostrados três locais e utilizados os encontros ocasionais da fauna registrada 

durante as campanhas, além de estudos prévios feitos dentro dos limites da ASA. 

Além disso, algumas espécies podem não ter sido encontradas, principalmente 

devido ao curto período de amostragem, às condições climáticas e ao grande potencial 

de dispersão da maioria dos animais. Assim, utilizamos artigos e o acervo da Coleção 

Científica do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (MCT-PUCRS) para 

complementar nossa lista com possíveis ocorrências.  

 

ICTIOFAUNA 

Na ASA foram identificadas 15 espécies, com registros baseados em estudos 

prévios e amostragem em dois locais. Adicionalmente, em dois pontos amostrais, foram 

coletadas duas espécies na amostragem de inverno, um representante de 

Trichomycterus sp. e Astyanax eigenmanniorum.  

Na campanha de primavera, apenas um único indivíduo foi coletado, 

Trichomycterus sp. Além das espécies registradas na ADA e na ASA foram encontradas 

93 espécies de peixes com possível ocorrência na área, sendo que cinco delas foram 

classificadas em algum grau de ameaça regionalmente. A grande maioria das espécies 

não possui avaliação Internacional. 

 

Tabela 80 - Lista de ictiofauna com ocorrência na ASA e com possível ocorrência (PO) na área do 
empreendimento. 

ORDEM 

Nome Comum 
Ocorrência Status 

Família 

Espécie ASA PO RE NA IN 

CHARACIFORMES       

Acestrorhynchidae       
 Acestrorhynchus pantaneiro Menezes, 1992 peixe-cachorro  X LC LC - 
Anostomidae       
 Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1837) piava  X LC LC LC 
 Schizodon jacuiensis Bergman, 1988 biru  X LC LC - 
Bryconidae       
 Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816) dourado  X EN LC - 
Characidae       

 Aphyocharax anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903 
tetra-cauda-de-

sangue 
 X LC LC - 

 Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758) lambari X  LC LC - 

 Astyanax brachypterygium Bertaco & Malabarba, 
2001 

lambari-de-cabeceira  X NT LC - 

 Astyanax cremnobates Bertaco & Malabarba, 
2001 

lambari  X NT LC - 

 Astyanax dissensus Lucena & Thofehrn, 2013 lambari  X - LC - 

 Astyanax eigenmanniorum (Cope, 1894) 
lambari-do-rabo-

vermelho 
X  LC - - 

 Astyanax scabripinnis (Jenyns, 1842) lambari X  LC - - 
 Astyanax aff. fasciatus (Cuvier, 1819) lambari  X - LC - 
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ORDEM 

Nome Comum 
Ocorrência Status 

Família 

Espécie ASA PO RE NA IN 
 Astyanax henseli Hensel, 1870 lambari  X LC LC - 

 Astyanax lacustris (Lütken, 1875) 
lambari-do-rabo-

amarelo 
 X - LC - 

 Astyanax xiru Lucena, Castro & Bertaco, 2013 lambari  X - LC - 
 Bryconamericus iheringii (Boulenger, 1887) lambari X  LC - - 
 Charax stenopterus (Cope, 1894) lambari-zebu  X LC LC - 
 Cheirodon ibicuhiensis Eigenmann, 1915 lambari  X LC LC - 
 Cheirodon interruptus (Jenyns, 1842) lambari  X LC LC - 
 Diapoma alburnus (Hensel, 1870) lambari  X - LC - 
 Diapoma speculiferum (Cope, 1894) lambari  X LC LC - 
 Diapoma thauma (Menezes & Weitzman, 2011) lambari  X NT LC - 

 Heterocheirodon jacuiensis (Malabarba & Bertaco, 
1999) 

lambari  X LC LC - 

 Hyphessobrycon boulengeri (Eigenmann, 1907)  lambari  X LC LC - 

 Hyphessobrycon igneus (Miquelarena, Menni, 
Lopez & Casciotta, 1980) 

lambari  X LC LC - 

 Hyphessobrycon luetkenii (Boulenger, 1887) lambari  X LC LC - 

 Hyphessobrycon meridionalis (Ringuelet, 
Miquelarena & Menni, 1987) 

lambari  X LC LC - 

 Hyphessobrycon sp.  lambari X  LC - - 
 Mimagoniates inequalis (Eigenmann, 1911) lambari  X LC LC - 
 Oligosarcus jacuiensis (Menezes, 2010 branca, tambicu  X LC LC - 
 Oligosarcus sp.) branca, tambicu X  LC - - 
 Pseudocorynopoma doriae (Perugia, 1891) lambari  X LC LC - 
 Serrapinnus calliurus (Boulenger, 1900) lambari  X LC LC - 
Crenuchidae       
 Characidium orientale (Buckup & Reis, 1997) canivete  X LC LC - 
 Characidium pterostictum (Gomes, 1947) canivete  X LC LC - 
 Characidium rachovii (Regan, 1913) canivete  X LC LC - 
 Characidium tenue (Cope, 1894) Canivete, peixe-lápis  X LC LC - 
 Characidium gr. zebra (Eigenmann, 1909) canivete  X LC LC - 
Curimatidae       
 Cyphocharax saladensis (Meinken, 1933) biru  X LC LC - 
 Cyphocharax voga (Hensel, 1870) biru  X LC LC LC 
 Cyphocharax sp.  biru X  LC - LC 

 Steindachnerina biornata (Braga & Azpelicueta, 
1987) 

biru  X LC LC - 

Erythrinidae       
 Hoplias lacerdae Miranda Ribeiro, 1908  traíra  X LC LC - 
 Hoplias aff. malabaricus traíra X  LC LC - 
Lebiasinidae       
 Pyrrhulina australis Eigenmann & Kennedy, 1903 charutinho  X LC LC - 
Prochilodontidae       

  Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1836) grumatã   X LC LC - 
SILURIFORMES       

Aspredinidae       
 Bunocephalus erondinae Cardoso, 2010 cascudo banjo  X LC LC - 
 Pseudobunocephalus iheringii (Boulenger, 1891)  cascudo banjo  X LC LC - 
Auchenipteridae       
 Glanidium sp.n. 1 bagrinho  X - LC - 
 Glanidium sp.n. 2 bagrinho  X - LC - 
 Trachelyopterus lucenai da Silva, & Pereira, 1995 porrudo  X LC LC - 
Callichthyidae       
 Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) cascudo  X LC LC - 
 Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) coridora, limpa-fundo  X LC LC - 

 Corydoras undulatus Regan, 1912 
Coridora, limpa-

fundo 
 X LC LC - 
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ORDEM 

Nome Comum 
Ocorrência Status 

Família 

Espécie ASA PO RE NA IN 
 Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) cascudo roncador  X LC LC - 
Heptapteridae       
 Heptapterus mustelinus (Valenciennes, 1835) jundiá-cobra  X LC LC - 
 Heptapterus sympterygium Buckup, 1988 jundiá-cobra  X LC LC - 
 Heptapterus sp.n. 1 jundiá-cobra  X - LC - 
 Pimelodella australis Eigenmann, 1917 mandi  X LC LC - 

 Rhamdella eriarcha (Eigenmann & 
Eigenmann,1888) 

mandi  X LC LC - 

Loricariidae       

 Hemiancistrus punctulatus Cardoso & 
Malabarba,1999 

cascudo  X LC LC - 

 Hisonotus armatus Carvalho, Lehmann A., Pereira 
& Reis, 2008 

limpa-vidro  X LC LC - 

 Hisonotus nigricauda (Boulenger, 1891) limpa-vidro  X LC LC - 
 Hypostomus aspilogaster (Cope, 1894) cascudo  X LC LC - 
 Hypostomus commersoni Valenciennes, 1836 cascudo  X LC LC - 
 Hypostomus sp.  cascudo X  LC - - 
 Loricariichthys anus (Valenciennes, 1836) viola  X LC LC - 
 Loricariichthys sp.  viola X  LC - - 
 Otocinclus flexilis (Cope, 1894) limpa-fundo  X LC LC - 
 Rineloricaria baliola Rodriguez & Reis, 2008 violinha  X LC LC - 
 Rineloricaria cadeae (Hensel, 1868) violinha X  LC - - 
 Rineloricaria longicauda Reis, 1983 violinha  X LC LC - 
 Rineloricaria malabarbai Rodriguez & Reis, 2008 violinha  X LC LC - 
 Rineloricaria microlepidogaster (Regan, 1904) violinha  X LC LC - 
 Rineloricaria strigilata (Hensel, 1868) violinha  X LC LC - 
Pimelodidae       
 Parapimelodus nigribarbis (Boulenger, 1889)  mandi-roncador  X LC LC - 

 Pimelodus pintado Azpelicueta, Lundberg & 
Loureiro, 2008 

pintado  X LC LC - 

 Rhamdia sp. jundiá X  LC LC - 
Pseudopimelodidae       
 Microglanis cottoides (Boulenger, 1891) bagrinho  X LC LC - 
Trichomycteridae       
 Ituglanis sp.n. 1 candiru  X - LC - 
 Scleronema sp.n. 5 candiru  X - LC - 

 Trichomycterus brachykechenos Ferrer & 
Malabarba, 2013 

candiru  X - LC - 

 Trichomycterus sp.*** candiru X  - - - 
GYMNOTIFORMES             
Apteronotidae       
 Gymnotus aff. carapo Linnaeus, 1758 tuvira  X - LC - 
Sternopygidae       
 Eigenmannia trilineata López & Castello, 1966 tuvira  X LC LC - 
  Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1842) tuvira   X LC LC - 
CYPRINIFORMES       

Anablepidae       
 Jenynsia eirmostigma Ghedotti & Weitzman, 1995 barrigudinho  X LC LC - 
 Jenynsia lineata (Jenyns, 1842) barrigudinho  X LC LC - 
 Jenynsia multidentata (Jenyns, 1842) barrigudinho  X LC LC - 
Poeciliidae       
 Cnesterodon brevirostratus Rosa & Costa, 1993 barrigudinho  X LC LC - 
 Cnesterodon decemmaculatus (Jenyns, 1842) barrigudinho  X LC LC - 
 Phalloceros caudimaculatus (Hensel, 1868) barrigudinho X X LC LC - 
 Phalloceros heptaktinos Lucinda, 2008 barrigudinho  X DD LC - 
 Phalloceros spiloura Lucinda, 2008 barrigudinho  X LC LC - 
 Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801 barrigudinho  X - LC - 
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ORDEM 

Nome Comum 
Ocorrência Status 

Família 

Espécie ASA PO RE NA IN 
Cyprinidae       
 Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 carpa-comum X  - - VU 
 Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 1844) carpa-capim  X - LC - 
 Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) carpa-cabeçuda  X - LC DD 
Rivulidae       

  Cynopoecilus nigrovittatus Costa, 2002 peixe-anual   X VU LC - 
CICHLIFORMES       

Cichlidae       
 Australoheros taura Ottoni & Cheffe, 2009 cará  X DD LC - 
 Cichlasoma portalegrense (Hensel, 1870) cará-camaleão  X LC LC - 
 Crenicichla lepidota Heckel, 1840 joana  X LC LC LC 

 Crenicichla lucenai Mattos, Schindler, Ottoni & 
Cheffe, 2014 

joana  X - LC - 

 Crenicichla punctata Hensel, 1870 joana  X LC LC - 
 Gymnogeophagus labiatus (Hensel, 1870) cará  X LC LC - 
  Gymnogeophagus rhabdotus (Hensel, 1870) cará   X LC LC - 
SYNBRANCHIFORMES       

Synbranchidae       

  Synbranchus marmoratus Bloch, 1795  mussum   X LC LC - 

LEGENDA: Status de conservação das espécies em nível regional (RE), nacional (NA) e internacional (IN): 
LC (Least Concern – pouco preocupante), NT (Near Threatened – quase ameaçado), VU (Vulnerable – 
vulnerável), EN (Endangered – em perigo) e DD (Data Deficient – dados insuficientes). ***Espécie 
registrada a partir de captura na campanha de primavera. 
 

 
Figura 516 - Candiru (Trichomycterus sp.). 

 

Figura 517 - Lambari-do-rabo-vermelho (Asty 
anax eigenmanniorum). 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

HERPETOFAUNA 

No total, foram encontradas 62 espécies, sendo 39 registradas na ASA e 24 com 

possível ocorrência no local. Dessas, 24 pertencem ao grupo dos répteis e 38 ao grupo 

dos anfíbios. Oito espécies foram classificadas como em algum grau de ameaça, sete 

anfíbios e um réptil. Apenas uma espécie foi registrada na ASA durante as amostragens 

(Rhinella icterica), as demais foram registradas a partir de estudos prévios. 
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Tabela 81 - Lista de herpetofauna com ocorrência na ASA do empreendimento, e possíveis 
ocorrência (PO).  

Táxon 
Nome Comum 

Ocorrência Status 

ANUROS ASA PO RE NA IN 

Brachycephalidae       

 
Ischnocnema guentheri (Steindachner, 
1864) 

rã-da-mata  X - LC LC 

 Ischnocnema henselii (Peters, 1870) rã-da-mata  X LC LC LC 
Bufonidae       

 Melanophryniscus cambaraensis (Braun 
and Braun, 1979) 

sapinho-verde-de-
barriga-vermelha 

 X VU VU VU 

 
Melanophryniscus simplex (Caramaschi 
and Cruz, 2002) 

sapinho-de-barriga-
vermelha 

 X LC LC DD 

 Rhinella henseli (Lutz, 1934)  X  LC LC LC 
 Rhinella icterica (Spix, 1824)* sapo-cururu X  LC LC LC 
Cycloramphidae       

 Limnomedusa macroglossa (Duméril 
and Bibron, 1841) 

rã-das-pedras X  LC LC LC 

Centrolenidae       
 Vitreorana uranoscopa (Müller, 1924) perereca-de-vidro  X NT LC LC 
Hylidae       
 Boana bischoffi (Boulenger, 1887)   X LC LC LC 
 Boana faber (Wied-Neuwied, 1821) sapo-martelo X  LC LC LC 
 Boana joaquini (Lutz, 1968)   X DD LC - 

 Boana leptolineata (Braun and Braun, 
1977) 

perereca-listrada X  LC LC LC 

 Boana marginata (Boulenger, 1887)   X LC LC LC 

 Boana pulchella (Duméril and Bibron, 
1841) 

perereca-do-banhado X  LC LC LC 

 Dendropsophus microps (Peters, 1872) perereca  X LC LC LC 
 Dendropsophus minutus (Peters, 1872) perereca X  LC LC LC 
 Ololygon aromothyella (Faivovich, 2005)   X LC LC LC 
 Ololygon berthae (Barrio, 1962)   X LC LC LC 
 Ololygon catharinae (Boulenger, 1888)   X LC LC LC 
 Ololygon rizibilis (Bokermann, 1964)   X CR LC LC 
 Phyllomedusa distincta (Lutz, 1950)   X EN LC LC 
 Scinax alter (Lutz, 1973)   X - LC LC 
 Scinax fuscovarius (Lutz, 1925) perereca-de-banheiro X  LC LC LC 

 
Scinax imbegue (Nunes, Kwet, and 
Pombal, 2012) 

  X - LC - 

 Scinax granulatus (Peters, 1871) perereca-de-banheiro X  LC LC LC 
 Scinax nasicus (Cope, 1862) perereca-de-banheiro  X LC LC LC 

 
Scinax tymbamirim (Nunes, Kwet, and 
Pombal, 2012) 

perereca-telefone  X LC LC - 

 
Trachycephalus dibernardoi (Kwet and 
Solé, 2008) 

  X DD LC LC 

Hylodidae       
 Hylodes meridionalis (Mertens, 1927) rã-da-cachoeira X  NT LC LC 
Leptodactylidae       

 
Adenomera araucaria (Kwet and Angulo, 
2002) 

  X LC LC LC 

 
Leptodactylus gracilis (Duméril and 
Bibron, 1840) 

 X  LC LC LC 

 Leptodactylus latrans (Steffen, 1815) rã-manteiga X  LC LC LC 
 Leptodactylus plaumanni (Ahl, 1936) rã-escavadeira  X LC LC LC 
 Physalaemus cuvieri (Fitzinger, 1826) rã-cachorro X  LC LC LC 
 Physalaemus gracilis (Boulenger, 1883) rã-chorona X  LC LC LC 
 Physalaemus henselii (Peters, 1872)  X  LC LC LC 
 Physalaemus nanus (Boulenger, 1888)    LC LC LC 
 Pleurodema bibroni (Tschudi, 1838) rã-quatro-olhos X  DD LC NT 
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Táxon 
Nome Comum 

Ocorrência Status 

ANUROS ASA PO RE NA IN 
Microhylidae       

 Elachistocleis bicolor (Guérin-Méneville, 
1838) 

rã-de-barriga-amarela X  LC LC LC 

 
Elachistocleis erythrogaster (Kwet and 
Di-Bernardo, 1998) 

rã-de-barriga-vermelha  X DD LC NT 

Ranidae       

  Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)** rã-touro X  - - LC 
Odontophrynidae       

 
Proceratophrys brauni (Kwet and 
Faivovich, 2001) 

  X LC LC LC 

RÉPTEIS       
Chelidae       

 
Phrynops williamsi (Rhodin & 
Mittermaier, 1983) 

cágado-rajado X  NT DD - 

Amphisbaenidae       
 Amphisbaena trachura (Cope, 1885) cobra-cega X  LC LC - 
 Amphisbaena prunicolor (Cope, 1885) cobra-cega X  LC LC - 
Anguidae       
 Ophiodes sp. cobra-de-vidro X     
 Ophiodes fragilis (Raddi, 1826) cobra-de-vidro  X LC LC - 
Gymnophtalmidae       

 
Cercosaura schreibersii (Wiegmann, 
1834) 

 X  LC LC LC 

Leiosauridae       
 Anisolepis grilli (Boulenger 1891) lagartixa-das-uvas  X LC LC LC 
 Enyalius iheringii (Boulenger, 1885) iguaninha      
Scincidae       
 Aspronema dorsivittatum (Cope, 1862)  X  LC LC - 
Teiidae       

 
Teius oculatus (D’Orbigny & Bibron, 
1837) 

lagarto-verde X  LC LC - 

 
Salvator merianae (Duméril & Bibron, 
1839) 

teiú X  LC LC LC 

Colubridae       
 Dipsas incerta (Jan, 1863) dormideira-das-arvores X  - - - 
 Helicops infrataeniatus (Jan, 1865) cobra-d’água-comum X  LC LC - 
Dipsadidae       

 
Erythrolamprus almadensis (Wagler, 
1824) 

jararaquinha-comum X  LC LC - 

 Lygophis anomalus (Günther, 1858) 
jararaquinha-d’água-

comum 
X  LC LC - 

 Erythrolamprus jaegeri (Günther, 1858) cobra-d’água-verde X  LC LC LC 

 
Erythrolamprus poecilogyrus (Wied-
Neuwied, 1825) 

cobra-d’água X  LC LC - 

 Xenodon histricus (Jan, 1863) nariguda-rajada X  DD LC LC 
 Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820) jararaca-do-banhado X  LC LC - 

 
Oxyrhopus rhombifer (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

falsa-coral X  LC LC - 

 
Phalotris lemniscatus (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

 X  LC LC LC 

 Philodryas patagoniensis (Girard, 1858) corre-campo X  LC LC - 
 Tantilla melanocephala (Linnaeus, 1758) falsa-cabeça-preta X  LC LC - 
Viperidae       

 
Bothrops alternatus (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) 

cruzeira X  LC LC - 

LEGENDA: Status de conservação das espécies em nível regional (RE), nacional (NA) e internacional (IN): LC (Least 
Concern – pouco preocupante), NT (Near Threatened – quase ameaçado), VU (Vulnerable – vulnerável), EN 
(Endangered – em perigo) e DD (Data Deficient – dados insuficientes). *Registrada durante a amostragem na ASA. 
**Espécie exótica. 
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AVIFAUNA 

Foram realizados três pontos de escuta na ASA em cada estação (outono, 

inverno, primavera e verão), a fim de detectar as espécies de aves ocorrentes. Vinte e 

uma espécies de aves foram registradas durante a amostragem na ASA, 08 (oito) no 

outono, 04 (quatro) no inverno, 16 (dezesseis) na primavera e 07 (sete) no verão (Tabela 

82). Pela dificuldade de entrar na mata nos pontos amostrais previamente escolhidos, os 

pontos de escuta foram realizados na margem de estradas, o que restringe a maioria dos 

registros a detecção auditiva. Atribui-se o maior número de registros na primavera ao 

aumento do comportamento reprodutivo, que leva a uma frequência e vigor maior nas 

emissões de vocalizações por parte das aves. 

Além das aves encontradas na ADA e ASA, foram identificadas por revisão 

bibliográfica mais 166 espécies com possível ocorrência na região (Tabela 82). Dessas, 

16 espécies foram classificadas como em algum grau de ameaça em âmbito regional, 

nacional e internacional. 

 

Tabela 82 - Lista de avifauna com ocorrência na ASA do empreendimento do empreendimento e 
possíveis ocorrência (PO). 

Táxon  
Ocorrência Status 

Família 
Nome Comum  Espécie ASA PO RS BR IN 

Tinamidae  
     

 Tinamus solitarius (Vieillot, 1819) macuco  X VU  - NT 
 Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) inambuguaçu X  - - LC 
 Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) perdiz X  - - LC 
Anatidae  

  
   

 Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) irerê  X -  - LC 
 Anas versicolor Vieillot, 1816 marreca-cricri  X -  - LC 
 Heteronetta atricapilla (Merrem, 1841) marreca-de-cabeça-preta  X -  - LC 
Cracidae  

  
   

 Ortalis squamata (Lesson, 1829) aracuã-escamoso  X -  - LC 
Anhingidae  

  
   

 Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) biguatinga  X -  - LC 
Ardeidae  

  
   

 Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) socó-boi  X -  - LC 
 Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho  X -  - LC 
Threskiornithidae  

  
   

 Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) coró-coró  X -  - LC 
 Theristicus caudatus curicaca X  - - LC 
 Platalea ajaja Linnaeus, 1758 colhereiro  X -  - LC 
Cathartidae  

  
   

 Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) urubu-rei  X -  - LC 
Accipitridae  

  
   

 Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-gato  X -  - LC 
 Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758) gavião-tesoura  X -  - LC 
 Harpagus diodon (Temminck, 1823) gavião-bombachinha  X -  - LC 
 Accipiter striatus Vieillot, 1808 tauató-miúdo  X -  - LC 

 Accipiter bicolor (Vieillot, 1817) 
gavião-bombachinha-

grande  X 
-  - LC 
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 Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) sovi  X -  - LC 
 Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) gavião-caramujeiro  X -  - LC 
 Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817) gavião-pernilongo  X -  - LC 
 Urubitinga urubitinga (Gmelin, 1788) gavião-preto  X -  - LC 
 Urubitinga coronata (Vieillot, 1817) águia-cinzenta  X CR EN EN 

 Parabuteo leucorrhous (Quoy & Gaimard, 
1824) 

gavião-de-sobre-branco 
 X 

VU  - LC 

 Geranoaetus albicaudatus (Vieillot, 1816) gavião-de-rabo-branco  X -  - LC 
 Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) águia-serrana  X -  - LC 
 Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta  X -  - LC 
 Buteo swainsoni Bonaparte, 1838 gavião-papa-gafanhoto  X -  - LC 
 Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) gavião-pega-macaco  X EN  - LC 
Aramidae  

  
   

 Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) carão  X -  - LC 
Rallidae  

  
   

 Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes  X -  - LC 
 Laterallus leucopyrrhus (Vieillot, 1819) sanã-vermelha  X -  - LC 
 Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819) saracura-sanã  X -  - LC 
 Porphyriops melanops (Vieillot, 1819) galinha-d’água-carijó  X -  - LC 
 Porphyrio martinicus (Linnaeus, 1766) frango-d’água-azul  X -  - LC 

 Fulica leucoptera Vieillot, 1817 
carqueja-de-bico-

amarelo  X 
-  - LC 

Recurvirostridae  
  

   

 Himantopus melanurus Vieillot, 1817 
pernilongo-de-costas-

brancas  X 
-  - LC 

Scolopacidae  
  

   
 Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) maçarico-do-campo  X -  - LC 
 Tringa solitaria Wilson, 1813 maçarico-solitário  X -  - LC 

 Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789) 
maçarico-grande-de-

perna-amarela  X 
-  - LC 

 Tringa flavipes (Gmelin, 1789) 
maçarico-de-perna-

amarela  X 
-  - LC 

Columbidae  
  

   
 Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou  X -  - LC 

 Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 
1792) 

pomba-galega 
 X 

-  - LC 

 Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-branca X  - - LC 
 Geotrygon montana (Linnaeus, 1758) pariri  X  -  - LC 
Cuculidae  

  
   

 Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 papa-lagarta  X -  - LC 
 Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto  X -  - LC 
 Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci  X -  - LC 
Tytonidae  

  
   

 Tyto furcata (Temminck, 1827) suindara  X -  - LC 
Strigidae  

  
   

 Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato  X -  - LC 
 Megascops sanctaecatarinae (Salvin, 1897) corujinha-do-sul  X -  - LC 
 Strix virgata (Cassin, 1849) coruja-do-mato  X -  - LC 
 Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) caburé  X -  - LC 
 Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira  X -  - LC 
 Aegolius harrisii (Cassin, 1849) caburé-acanelado  X -  - LC 
 Asio stygius (Wagler, 1832) mocho-diabo  X -  - LC 
 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) mocho-dos-banhados  X -  - LC 
Nyctibiidae  

  
   

 Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) urutau  X -  - LC 
Caprimulgidae  

  
   

 Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789) tuju  X -  - LC 
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 Hydropsalis anomala (Gould, 1838) curiango-do-banhado  X EN  - NT 
 Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura  X -  - LC 
 Hydropsalis forcipata (Nitzsch, 1840) bacurau-tesourão  X -  - LC 
 Podager nacunda (Vieillot, 1817) corucão  X -  - LC 
Apodidae  

  
   

 Cypseloides senex (Temminck, 1826) taperuçu-velho  X -  - LC 
 Streptoprocne biscutata (Sclater, 1866) taperuçu-de-coleira-falha  X -  - LC 

 Chaetura cinereiventris Sclater, 1862 
andorinhão-de-sobre-

cinzento  X 
-  - LC 

Trochilidae  
  

   
 Florisuga fusca (Vieillot, 1817) beija-flor-preto  X -  - LC 
 Stephanoxis loddigesii (Gould, 1831) beija-flor-de-topete-azul X  - - LC 

 Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) 
beija-flor-de-fronte-

violeta  X 
-  - LC 

 Hylocharis chrysura (Shaw, 1812) beija-flor-dourado  X -  - LC 

 Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) 
beija-flor-de-banda-

branca  X 
-  - LC 

Trogonidae  
  

   
 Trogon rufus Gmelin, 1788 surucuá-dourado  X -  - LC 
Alcedinidae  

  
   

 Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande X  - - LC 
 Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde  X -  - LC 
Bucconidae  

  
   

 Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão-bobo  X -  - LC 
Ramphastidae  

  
   

 Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde  X -  - LC 
Picidae  

  
   

 Melanerpes candidus (Otto, 1796) pica-pau-branco  X -  - LC 
 Piculus aurulentus (Temminck, 1821) pica-pau-dourado  X -  - NT 

 Celeus flavescens (Gmelin, 1788) 
pica-pau-de-cabeça-

amarela  X 
-  - LC 

 Campephilus robustus (Lichtenstein, 1818) pica-pau-rei  X -  - LC 
Falconidae  

  
   

 Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817) falcão-caburé  X -  - LC 
 Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) falcão-relógio  X -  - LC 
 Falco peregrinus Tunstall, 1771 falcão-peregrino  X -  - LC 
Psittacidae  

  
   

 Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1817) tiriba X  - - LC 
 Pionopsitta pileata (Scopoli, 1769) cuiú-cuiú  X -  - LC 
 Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca  X -  - LC 
 Amazona vinacea (Kuhl, 1820) papagaio-de-peito-roxo  X EN VU EN 
 Triclaria malachitacea (Spix, 1824) sabiá-cica  X -  - NT 
Thamnophilidae  

  
   

 Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa  X -  - LC 
 Batara cinerea (Vieillot, 1819) matracão  X -  - LC 

 Thamnophilus ruficapillus Vieillot, 1816 
choca-de-chapéu-

vermelho 
X  - - LC 

 Mackenziaena leachii (Such, 1825) borralhara-assobiadora  X -  - LC 
 Mackenziaena severa (Lichtenstein, 1823) borralhara  X VU  - LC 
 Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul  X -  - LC 
 Drymophila malura (Temminck, 1825) choquinha-carijó  X -  - LC 
Conopophagidae  

  
   

 Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente  X - VU LC 
Grallariidae  

  
   

 Grallaria varia (Boddaert, 1783) tovacuçu  X - VU LC 
 Hylopezus nattereri (Pinto, 1937) pinto-do-mato  X -  - LC 
Formicariidae  
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 Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 
1823) 

tovaca-campainha 
 X 

-  - LC 

Scleruridae  
  

   
 Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) vira-folha  X -  - LC 
Dendrocolaptidae  

  
   

 Xiphorhynchus fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado  X -  - LC 

 Campylorhamphus falcularius (Vieillot, 
1822) 

arapaçu-de-bico-torto 
 X 

-  - LC 

 Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818) 
arapaçu-de-garganta-

branca  X 
-  - LC 

Xenopidae  
  

   
 Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó  X -  - LC 
Furnariidae  

  
   

 Cinclodes pabsti Sick, 1969 pedreiro  X VU  - NT 
 Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca  X -  - LC 
 Philydor rufum (Vieillot, 1818) limpa-folha-de-testa-baia  X -  - LC 
 Syndactyla rufosuperciliata trepador-quiete X  - - LC 
 Leptasthenura striolata (Pelzeln, 1856) grimpeirinho  X -  - LC 

 Phacellodomus striaticollis (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1838) 

tio-tio 
 X 

-  - LC 

 Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) cochicho  X -  - LC 
 Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié  X -  - LC 
 Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném X  - - LC 
 Limnoctites rectirostris (Gould, 1839) arredio-do-gravatá  X -  - NT 
Pipridae  

  
   

 Chiroxiphia caudata (Shaw & Nodder, 1793) tangará  X -  - LC 
Tityridae  

  
   

 Pachyramphus viridis (Vieillot, 1816) caneleiro-verde  X -  - LC 
Cotingidae  

  
   

 Carpornis cucullata (Swainson, 1821) corocoxó  X -  - NT 
Pipritidae  

  
   

 Piprites pileata (Temminck, 1822) 
caneleirinho-de-chapéu-

preto  X 
-  - VU 

Platyrinchidae  
  

   
 Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 patinho  X -  - LC 
Rhynchocyclidae  

  
   

 Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 
abre-asa-de-cabeça-

cinza  X 
-  - LC 

 Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo  X -  - LC 
 Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) borboletinha-do-mato X  - - LC 

 Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) 
bico-chato-de-orelha-

preta  X 
-  - LC 

 Poecilotriccus plumbeiceps tororó X  - - LC 

 Hemitriccus obsoletus (Miranda-Ribeiro, 
1906) 

catraca 
 X 

-  - LC 

Tyrannidae  
  

   
 Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro  X -  - LC 
 Phyllomyias virescens (Temminck, 1824) piolhinho-verdoso  X -  - LC 
 Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho  X -  - LC 
 Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817) joão-pobre  X -  - LC 
 Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 irré  X -  - LC 
 Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro  X -  - LC 
 Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei  X -  - LC 
 Empidonomus varius (Vieillot, 1818) peitica  X -  - LC 
 Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) príncipe  X -  - LC 
 Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado  X -  - LC 
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 Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) 
maria-preta-de-bico-

azulado  X 
-  - LC 

 Knipolegus lophotes (Boie, 1828) maria-preta-de-penacho  X -  - LC 
 Xolmis irupero (Vieillot, 1823) noivinha  X -  - LC 
Vireonidae  

  
   

 Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari X  - - LC 
 Hylophilus poicilotis Temminck, 1822 verdinho-coroado  X -  - LC 
 Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara X  - - LC 
Corvidae  

  
   

 Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) gralha-picaça  X -  - LC 
Hirundinidae  

  
   

 Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora  X -  - LC 
 Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-grande  X -  - LC 
Turdidae  

  
   

 Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-branco  X -  - LC 
 Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira X  - - LC 
 Turdus subalaris (Seebohm, 1887) sabiá-ferreiro  X -  - LC 
Mimidae  

  
   

 Mimus triurus (Vieillot, 1818) calhandra-de-três-rabos  X -  - LC 
Parulidae       
 Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita X  - - LC 
 Basileuterus culicivorus (Deppe, 1830) pula-pula X  - - LC 
 Myiothlypis leucoblephara (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador X  - - LC 
Icteridae  

  
   

 Cacicus chrysopterus (Vigors, 1825) japuíra X  - - LC 
 Icterus pyrrhopterus (Vieillot, 1819) encontro  X -  - LC 
 Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) pássaro-preto  X -  - LC 
 Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi  X -  - LC 
 Pseudoleistes virescens (Vieillot, 1819) dragão  X -  - LC 
 Agelaioides badius (Vieillot, 1819) asa-de-telha  X -  - LC 
 Molothrus rufoaxillaris Cassin, 1866 chupim-azeviche  X -  - LC 
Thraupidae  

  
   

 Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) saíra-viúva  X -  - LC 

 Stephanophorus diadematus (Temminck, 
1823) 

sanhaçu-frade 
 X 

-  - LC 

 Paroaria capitata (d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837) 

cavalaria 
 X 

-  - LC 

 Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento  X -  - LC 

 Tangara cyanoptera (Vieillot, 1817) 
sanhaçu-de-encontro-

azul  X 
-  - NT 

 Sicalis citrina Pelzeln, 1870 canário-rasteiro  X -  - LC 
 Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) saíra-de-papo-preto  X -  - LC 
 Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) tiê-de-topete  X -  - LC 

 Coryphospingus cucullatus (Statius Muller, 
1776) 

tico-tico-rei 
 X 

-  - LC 

 Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tiê-preto  X -  - LC 
 Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha  X -  - LC 
 Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul  X -  - LC 
 Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica  X -  - LC 
 Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo  X -  - LC 

 Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 
1837 

trinca-ferro X  - - LC 

 Saltator maxillosus Cabanis, 1851 bico-grosso  X -  - LC 
 Poospiza thoracica (Nordmann, 1835) peito-pinhão  X -  - LC 
 Pyrrhocoma ruficeps (Strickland, 1844) cabecinha-castanha  X -  - LC 
 Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817) tico-tico-do-banhado  X -  - LC 
Cardinalidae  
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 Habia rubica (Vieillot, 1817) tiê-de-bando  X -  - LC 
 Amaurospiza moesta (Hartlaub, 1853) negrinho-do-mato  X -  - LC 

 Cyanoloxia glaucocaerulea (d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1837) 

azulinho 
 X 

-  - LC 

 Cyanoloxia brissonii (Lichtenstein, 1823) azulão  X -  - LC 
Fringillidae  

  
   

 Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim  X -  - LC 
 Euphonia chalybea (Mikan, 1825) cais-cais  X -  - NT 
 Euphonia cyanocephala (Vieillot, 1818) gaturamo-rei  X -  - LC 
 Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822) gaturamo-bandeira  X -  - LC 

LEGENDA: Status de conservação das espécies em nível regional (RE), nacional (NA) e internacional (IN): 
LC (Least Concern – pouco preocupante), NT (Near Threatened – quase ameaçado), VU (Vulnerable – 
vulnerável), EN (Endangered – em perigo) e DD (Data Deficient – dados insuficientes). *Espécies 
adicionadas a partir da revisão de levantamentos realizados na ASA. **Espécies registradas durante os 
pontos de escuta realizados nos pontos amostrais. 

 

MASTOFAUNA 

Durante as amostragens realizada nos pontos da ASA, somados outras espécies 

registradas em estudos prévios de empreendimentos realizados na área ASA, no total, 

foram encontradas 71 espécies de mamíferos, 20 com ocorrência na ASA e 41 com 

possível ocorrência na região. Dessas espécies, 15 (quinze) encontram-se em algum 

grau de ameaça conforme avaliação de lista de espécies da fauna ameaçada de extinção 

(Decreto nº 51.797/2014, Portaria nº 444/2014 e Lista da IUCN).  

Durante as amostragens na ASA, foram encontrados somente 03 (três) espécies 

(Alouatta guariba clamitans - bugio, Cerdocyon thous – graxaim-do-mato e Leopardus 

guttulus - gato-do-mato-pequeno), o restante delas foram registradas em estudos prévios 

realizados na área. 

 

Tabela 83 - Lista de mastofauna com ocorrência na ASA do empreendimento e com possível 
ocorrência (PO). 

Táxon Nome Comum 
Ocorrência Status 
ASA PO RE NA IN 

DIDELPHIMORPHIA       

Didelphidae       

 Chironectes minimus (Zimmermann,  
1780) 

cuíca-d’água  X VU - LC 

 Didelphis albiventris (Lund, 1840) gambá-de-orelha-branca X  LC LC LC 
 Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826)   X LC LC LC 
 Monodelphis americana (Müller, 1776) cuíca-de-três-listras  X - LC LC 
 Monodelphis scalops (Thomas, 1888) cuíca-de-cauda-curta  X - LC LC 
 Monodelphis kunsi (Pine, 1975) cuiquinha  X - LC LC 
 Monodelphis sorex (Hensel, 1872) cuiquinha-vermelha  X - LC LC 
 Philander frenatus (Olfers, 1818) cuíca-de quatro-olhos X  NT LC LC 
PILOSA       

Mymercophagidae       
 Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) tamanduá-bandeira  X CR LC VU 
 Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) tamanduá-mirim  X VU LC LC 
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CINGULATA       

Dasypodidae       
 Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-galinha X  LC LC LC 
 Dasypus hibridus (Desmarest, 1804)  X  LC LC LC 
 Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-peludo  X LC LC LC 
 Cabassous tatouay (Desmarest, 1804) tatu-de-rabo-mole  X DD LC LC 
PRIMATES       
 Atelidae       
 Alouatta guariba clamitans Cabrera, 1940 bugio X  VU VU LC 
ARTIODACTYLA       

Cervidae       
 Mazama americana (Erxleben, 1777) veado-mateiro X  LC LC LC 
 Mazama gouazoubira (Fischer, 1814) veado-catingueiro  X LC LC LC 
 Mazama nana (Hensel, 1872) veado-anão  X EN VU VU 
CARNIVORA       

Canidae       

 Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) graxaim-do-mato X  LC LC LC 
 Lycalopex gymnocercus G. Fischer, 1814 graxaim-do-campo X  LC LC LC 
Felidae       
 Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica  X VU LC LC 
 Leopardus guttulus (Schreber, 1775) gato-do-mato-pequeno X  VU VU VU 
 Leopardus wiedii (Schinz, 1821) gato-maracajá  X VU VU NT 

 Puma yagouaroundi (É. Geoffroy  
Saint-Hilaire, 1803) 

gato-mourisco  X VU VU LC 

Mephitidae       
 Conepatus chinga (Molina, 1782) zorrilho X  LC LC LC 
Mustelidae       
 Eira barbara (Linnaeus, 1758) irara  X VU LC LC 
 Galictis cuja (Molina, 1782) furão X  DD LC LC 
 Lontra longicaudis (Olfers, 1818) lontra X  NT LC NT 
Procyonidae       
 Nasua nasua (Linnaeus, 1766) quati  X VU LC LC 
 Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798) mão-pelada X  LC LC LC 
CHIROPTERA       

Molossidae       

 Molossus molossus (Pallas, 1766) 
morcego-de-cauda-

grossa 
 X LC LC LC 

Phyllostomidae       
 Artibeus fimbriatus (Gray, 1838) morcego-de-cara-branca  X LC LC LC 
 Chrotopterus auritus (Peters 1856) morcego-bombachudo  X LC LC LC 
 Pygoderma bilabiatum (Wagner, 1843) morcego-frugivero  X LC LC LC 
Vespertilionidae       

 Eptesicus brasiliensis (Desmarest, 1819) 
morcego-borboleta-

grande 
 X LC LC LC 

 Eptesicus diminutus (Osgood, 1915) 
morcego-borboleta-

pequeno 
 X DD LC LC 

 Histiotus montanus Philippi y Landbeck, 
1861 

morcego-insetívoro  X LC LC LC 

 Histiotus velatus (I. Geoffroy, 1824) morcego-orelhudo  X LC LC DD 
 Lasiurus borealis (Müller, 1776) morcego  X - LC LC 

 Lasiurus blossevilli (Lesson &amp;  
Garnot, 1826) 

morcego-dourado  X LC LC - 

 Myotis levis (I. Geoffroy, 1824) morcego-insetívoro  X LC LC LC 
 Myotis nigricans (Schinz, 1821) morcego-borboleta-preto  X LC LC LC 
 Myotis ruber (É. Geoffroy, 1806) morcego-vermelho  X LC LC NT 
RODENTIA       

Caviidae       
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ASA PO RE NA IN 

 
Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 
1766) 

capivara X  LC LC LC 

 Cavia aperea (Erxleben, 1777) prea X  LC LC LC 
Cricetidae       

 
Akodon paranaensis Christoff, 
Fagundes, Sbalqueiro, Mattevi &  
Yonenaga-Yassuda, 2000 

rato-de-chão  X LC LC LC 

 Akodon azarae (Fischer, 1829) rato-de-chão X  LC LC LC 
 Akodon montensis (Thomas 1913) rato-de-chão X  LC LC LC 
 Brucepattersonius iheringi (Thomas, 1896) rato-de-chão  X LC LC LC 
 Delomys dorsalis (Hensel, 1872) rato-do-mato X  LC LC LC 
 Lundomys molitor (Winge, 1887) rato-silvestre  X DD LC LC 

 
Oligoryzomys flavescens (Waterhouse, 
1837) 

rato-do-mato X  LC LC LC 

 Sooretamys angouya (Fischer, 1814) rato-do-mato  X LC LC LC 

 Thaptomys nigrita (Lichtenstein, 1830) 
camundongo-do-mato-

escuro 
 X LC LC LC 

Cuniculidae       
 Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) paca  X VU LC LC 
Echimyidae       

 Phyllomys dasythrix (Hensel, 1872) rato-das-árvores  X LC LC LC 

 

Kannabateomys amblyonyx  
(Wagner, 1845) 

rato-das-taquaras  X LC LC LC 

Erethizontidae       

  Sphiggurus spinosus (F. Cuvier, 1823) ouriço  X LC LC LC 
 Sphiggurus villosus (F. Cuvier, 1823) ouriço-cacheiro X  LC LC LC 

LEGENDA: Status de conservação das espécies em nível regional (RE), nacional (NA) e internacional (IN): LC (Least 
Concern – pouco preocupante), NT (Near Threatened – quase ameaçado), VU (Vulnerable – vulnerável), EN 
(Endangered – em perigo) e DD (Data Deficient – dados insuficientes). 

 

8.2.2.2.6. Identificação da metodologia utilizada. Em caso de 

consulta à população local, informar o número de 

entrevistados e cópia/detalhamento do questionário aplicado.  

Foram utilizadas listas de espécies de estudos/levantamentos locais, unidades 

de conservação que se situam dentro dos limites dessa área (PRANCHA 24) e uma 

amostragem complementar em 03 (três) pontos para montar uma lista de ocorrências na 

Área de Segurança Aeroportuária – ASA (que compreende a Área de Influência Direta e 

Indireta – AID e AII).  

E, também foram verificados dados disponíveis para a região do 

empreendimento, na Coleção Científica do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS 

e em artigos científicos listados nas referências consultadas, a fim de criar lista de 

possíveis ocorrências (citamos apenas as espécies que não foram encontradas na ADA 

ou ASA). 
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DIAGNÓSTICO DOS DADOS PRIMÁRIOS  

ICTIOFAUNA 

Durante a campanha de outono não foram aplicadas metodologias para o 

levantamento da ictiofauna, uma vez que o empreendimento ainda não possui licença 

para a coleta de animais. Portanto, para este grupo foi apresentado apenas em listas de 

ocorrências para a ASA e de possíveis ocorrências para região. Na campanha de 

inverno, primavera e verão foram aplicados 04 (quatro) métodos de coleta (duas ativas 

e duas passivas) descritas a seguir. Todos os indivíduos foram capturados, identificados 

até menor nível taxonômico possível, fotografados e devolvidos ao ambiente. 

 

Puçá 

A busca ativa com uso de puçá foi utilizada em pequenos corpos d’água com 

correnteza e áreas alagadas localizadas nos 03 (três) pontos de amostragem definidos 

na PRANCHA 10. Esse método é eficiente para animais pelágicos e de pequeno porte 

(UIEDA e CASTRO, 1999). O tempo foi padronizado em 20 minutos por ponto amostral. 

 

Covo 

Em ambientes rasos, foram utilizadas armadilhas do tipo covo, onde os 

organismos entram em uma área delimitada e, uma vez presos, não conseguem caminho 

de escape (HUBERT, 1996). Os covos foram instalados nos açudes, próximo às margens 

e em poços nos arroios presente na ASA, ao anoitecer e retirados ao amanhecer, 

permanecendo expostos por um período aproximado de 12 horas. 

 

HERPETOFAUNA 

Em todas as campanhas de diagnóstico, a herpetofauna ocorrente na ASA foi 

amostrada a partir do método busca ativa, pois é um dos mais eficientes para o registro 

da herpetofauna. 

 

Busca ativa  

Essa metodologia consistiu na procura por serpentes, lagartos e anfíbios em 

todos os microambientes em que estes animais possam ocorrer: embaixo de pedras, 

troncos, folhiço, dentro de tocas e buracos, abrigos próximos a água, etc. (CRUMP e 

SCOTT JR, 1994). Em ambas todas as campanhas de amostragem, a busca ativa foi 

feita ao longo de 1 hora. 
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Encontro ocasional 

Durante o deslocamento entre os pontos amostrais e em outros momentos onde 

os métodos de coleta anteriores não estavam sendo aplicados, espécies que ainda não 

haviam sido registradas durante o levantamento foram anotadas a fim de compor a lista 

de espécies da ASA. 

 

AVIFAUNA 

A avifauna ocorrente na ASA foi amostrada a partir do método busca ativa, ponto 

de escuta e encontro ocasional para todas as campanhas. 

 

Ponto de Escuta 

O método de ponto de escuta é um dos mais utilizados para avaliar riqueza e 

abundância de aves (BLONDEL et al., 1981; BIBBY et al., 1992). Os pontos de escuta 

tiveram duração de cinco minutos e foram feitos preferencialmente no início da manhã e 

final da tarde, períodos de maior atividade das aves. Durante este intervalo foram 

registradas todas as aves vistas ou ouvidas, seus comportamentos e ambiente ocupado 

no momento da detecção. 

 

Busca Ativa 

A busca ativa da avifauna consistiu em percorrer trilhas não pré-estabelecidas 

durante uma hora ao longo dos pontos amostrais determinados e adjacências. Durante 

este período um observador registrou todas as aves ouvidas ou vistas, bem como o 

comportamento apresentado pelos indivíduos e os ambientes onde cada ave ocorreu 

(BIBBY et al., 1992). Registros fotográficos e gravações foram feitas para posterior 

identificação das espécies de aves não determinadas em campo. 

 

Encontro ocasional 

Durante o deslocamento entre os pontos amostrais localizados na Área de 

Segurança Aeroportuária e em outros momentos, todas as espécies de aves que ainda 

não haviam sido registradas durante o levantamento foram anotadas a fim de compor a 

lista de espécies ocorrentes na ASA (que compreende a AID e AII). 
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MASTOFAUNA 

A mastofauna da ASA foi amostrada a partir dos métodos busca ativa e busca 

por vestígios durante todas as campanhas de levantamento faunístico. 

 

Busca ativa 

O método de busca ativa (CRUMP & SCOTT JR, 1994) foi utilizado também para 

a mastofauna nos mesmos pontos amostrais realizados para a herpetofauna. 

 

Busca por vestígio 

Devido à dificuldade de encontrar mamíferos durante as procuras ativas, um 

método muito utilizado é a busca por vestígios, como pegadas, pelos, tocas, sons e fezes 

(VOSS & EMMONS, 1996). Essa metodologia foi utilizada durante os deslocamentos 

entre as áreas amostrais e durante a busca ativa para anfíbios e répteis. 

 

Encontro ocasional 

Durante o deslocamento entre os pontos amostrais localizados na Área de 

Segurança Aeroportuária e em outros momentos, onde os métodos de coleta anteriores 

não estavam sendo aplicados, espécies que ainda não haviam sido registradas durante 

o levantamento foram anotadas a fim de compor a lista de espécies ocorrentes na ASA 

(que compreende a AID e AII). 

 

DIAGNÓSTICO DOS DADOS SECUNDÁRIOS  

Os dados do diagnóstico da fauna, na ASA do aeroporto contaram com 

informações obtidas de empreendimento e estudos realizados em unidades de 

conservação (UC) situados dentro da área de abrangência de 20 km da ADA (PRANCHA 

10). As espécies registradas nesses locais foram transcritas em tabelas que seguiram a 

ordem e nomenclatura científica das listas elaboradas por Segala et al. (2016), Costa & 

Bérnils (2015), Piacentini et al., (2015) e Paglia et al., (2012). 

• EIA-RIMA Aterro sanitário Rincão das Flores – estudo desenvolvido pela 

empresa Profill em setembro de 2003. O levantamento faunístico com 

amostragem de campo para os quatro grupos de vertebrados: ictiofauna, 

herpetofauna, avifauna e mamíferos, além de malacofauna. 

• EIA-RIMA Barragem Marrecas – Estudo desenvolvido pela Universidade de 

Caxias do Sul (UCS) em 2008. O levantamento faunístico com amostragem 
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de campo para os quatro grupos de vertebrados: ictiofauna, herpetofauna, 

avifauna e mastofauna. 

• Floresta Nacional de Canela (FLONA/Canela) – unidade de conservação 

com área de 563,52 hectares, criada em outubro de 1968, cujo plano de 

manejo lista a ocorrência de diversas espécies da ictiofauna, herpetofauna, 

avifauna e mastofauna com base em observações realizadas pelos 

servidores da UC do local, além de estudos realizados e publicados por Dala-

Corte el al., 2009, Franz et al. 2014, Ott et al., 2008.  

• Reserva Natural Parque dos Pinhais – unidade de conservação, com área 

de 498,67 hectares, criada em 2016 que se situa no município de Caxias do 

Sul. Nesse mesmo ano foi realizado um levantamento da avifauna por Boldo, 

2016 (dados não publicados). 

• APA do Faxinal – unidade de conservação com área de 6,86 hectares criada 

em 1996, que se situa no município de Caxias do Sul. Nessa área foi 

realizado um levantamento da avifauna por Boldo, 2016 (dados não 

publicados). 

• RPPN o Bosque – unidade de conservação com área de 6,85 hectares criada 

em março de 2013, que se situa no município de Gramado, cujo plano de 

manejo lista a ocorrência confirmada e potencial de representantes da 

herpetofauna, avifauna e mastofauna. 

• RPPN Bosque de Canela – unidade de conservação com área de 6,2 

hectares criada em agosto de 1998, que se situa no município de Canela, 

cujo plano de manejo lista a ocorrência confirmada e potencial de alguns 

anfíbios, aves e mamíferos. 

 

Também foram verificados dados disponíveis para a região do empreendimento, 

na Coleção Científica do Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (MCT-PUCRS) e 

em artigos científicos listados nas referências consultadas. 
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8.2.2.2.7. Identificação das espécies ameaçadas, conforme Decreto 

Estadual n° 51.797/2014.  

As espécies ameaçadas, conforme Decreto nº 51.797 (RIO GRANDE DO SUL, 

2014), citadas como de ocorrência potencial para a região do empreendimento estão 

listadas no item 8.2.2.1.8. 

 

8.2.2.2.8. Identificação/descrição dos corredores ecológicos 

ocorrentes no entorno da ASA.  

Incide sobre a ASA do empreendimento os trechos 02, 03, 04, 05 e 06 (Figura 

518) da Zona de interesse ambiental do município de Caxias do Sul (ZIAM). Essa zona 

foi criada e regrada pela Lei Complementar n° 270 (CAXIAS DO SUL, 2007), com o 

intuito de proteger os ecossistemas representativos no âmbito municipal mediante a 

criação de áreas especialmente protegidas em escala regional, formando um corredor 

ambiental que permita a ligação física entre as duas Bacias Hidrográficas: Taquari-Antas 

e Caí. Essa ligação compreende sete trechos: 01: Arroio Sepultura - Rio das Antas; 02: 

Rio das Antas - Arroio Francischetti; 03: Arroio Francischetti - Arroio Faxinal; 04: Parque 

Ecológico do Faxinal; 05: Arroio Viganó - Rio Caí; 06: Arroio Cavalhada - Rio Piaí; e 07: 

Arroio Pinhal.  
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Figura 518 - Corredores ecológicos ocorrentes na área do empreendimento. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

8.2.2.2.9. Parecer técnico conclusivo a respeito do impacto 

esperado sobre a fauna silvestre, tendo em vista a implantação 

do empreendimento, dentro dos moldes propostos. 

Boa parte da paisagem que constitui a ASA do empreendimento se encontra em 

área rural onde predominam atividades ligadas à agricultura, silvicultura e pecuária. 

Tendo em vista essa forma de uso e ocupação do solo, onde houve alteração de grande 

parte da vegetação original que afetou diretamente a diversidade de habitats e espécies 

na região. Assim, com base nesses dados e nos levantamentos realizados a campo são 

previstos os seguintes impactos: 
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• Alteração na dinâmica populacional, tendo em vista o afugentamento de 

espécies da ADA; 

• Pressão sobre a fauna, impacto associado a intensificação das atividades 

humanas na área do empreendimento e entornos; 

• Conflitos entre as espécies afugentadas da ADA, com proprietários e 

moradores de áreas do entorno; 

• Afugentamento da fauna local, decorrente do aumento do trânsito de 

pessoas, veículos e máquinas e, consequentemente, o aumento de ruído, 

promoverá o afugentamento da fauna silvestre das áreas naturais para 

outras localidades; 

• Alteração do comportamento de espécies, relacionado a pressão sonora 

durante a operação do empreendimento, devido à emissão de ruídos de 

pouso e decolagem das aeronaves; 

• Aumento do atropelamento de animais nas estradas municipais e rodovias 

lindeiras, devido ao aumento do número de veículos que trafegam na região; 

• Alteração da comunidade aquática devido ao descarte de efluentes em corpo 

receptor e risco de vazamento de óleos e combustíveis, principalmente nas 

áreas mais próximas ao futuro sítio aeroportuário; 

• Risco de colisão entre a avifauna e aeronaves uma vez que aves e 

aeronaves utilizam o espaço aéreo para se deslocar e na região existem 

locais atrativos para aves como lavouras, especialmente dos cultivos de 

maçã, milho e soja. 

 

8.2.2.2.10. Medidas mitigadoras. 

As medidas mitigatórias referentes a intervenção realizada pelo empreendimento 

quanto ao meio biótico relativas aos impactos sobre a fauna local e regional estão 

detalhadas nos Capítulos “13. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS” e “14. 

PROGRAMAS BÁSICOS AMBIENTAIS – PBA’S”. 

 

8.2.2.2.11. Anotação de Responsabilidade Técnica ART, do 

responsável técnico.  

As anotações de responsabilidade dos técnicos responsáveis pela execução e 

elaboração do diagnóstico da fauna serão apresentadas no ANEXO 19. 
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8.2.3. Caracterização dos ecossistemas  

8.2.3.1. Para a área de influência do empreendimento deverão ser 

levantadas as formações vegetais naturais, principais corredores 

ecológicos, espécies ocorrentes de fauna nativa e exótica invasora, 

avifauna migratória e ambientes utilizados por estas espécies. 

Existência de Unidades de Conservação, áreas com valor 

paisagístico, de preservação, Áreas de Preservação Permanente 

(APP), banhados, brejos, pântanos com ênfase em seu papel 

regulador. 

A área de influência do empreendimento é marcada pela presença de formações 

campestres e florestais. Na ADA as formações campestres podem ser classificadas 

como campos secos, úmidos, enquanto as formações florestais são representadas por 

matrizes de matas com araucárias. As matrizes de vegetação campestre são disjuntas, 

devido ao intenso uso e ocupação agropastoril do solo. As matrizes de mata com 

araucária apresentam alta diversidade e estratificação acentuada. Este cenário propicia 

uma variedade de habitats que abriga uma fauna de considerável diversidade, 

compreendendo uma riqueza de vertebrados com ocorrência potencial para a região de 

615 espécies nativas, sendo 137 peixes, 50 anfíbios, 46 répteis, 338 aves e 44 

mamíferos. 

A avaliação prévia dos vertebrados na ADA evidenciou a presença da espécie 

exótica Lithobates catesbianus, que causa alterações na estabilidade dos ecossistemas 

devido a uma série de fatores como: predação, competição, hibridização, e disseminação 

de doenças (CUNHA & DELARIVA, 2009). Além dessa, também foi diagnosticada a 

espécie Lepus europaeus que foi introduzida por colonos europeus no estado do Rio 

Grande do Sul (SILVA, 2014) que se adaptou bem a ambientes área de vegetação 

herbácea, sendo capaz de viver em vegetação artificial criada pelo homem. 

Com relação a espécies migratórias, o ICMBio (2016) aponta essa região como 

área reprodutiva com concentração de indivíduos pertencentes a espécies migratórias. 

Essas espécies de acordo com levantamento bibliográfico correspondem a 11,83% do 

total de espécies mencionadas na bibliografia como de ocorrência potencial para a 

região. 

Hidrológicamente o empreendimento se insere dentro da Bacia Hidrográfica do 

Rio Caí. Essa bacia apresenta como curso d’água principal, o rio Caí, além de outros 

afluentes de maior porte que exibem destaque, como o Arroio Piaí, Arroio Forromeco, 
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Arroio Cadeia e Arroio Maratá. No contexto local, a área do aeroporto se situa no divisor 

de águas de três microbacias: Arroio Piaí e Arroio Juá e Arroio Tigrinhos, todas inseridas 

dentro do trecho médio do Rio Caí. Em relação às drenagens e demais ambientes 

aquáticos essa área apresenta nascentes, cursos d’água, banhados e açudes. 

Na área de influência do empreendimento de forma mais específica ocorre um 

corredor de vegetação entre remanescentes na porção norte da ADA (Resolução 

CONAMA nº 09/1996), já sobre a ASA do empreendimento incide a Zona de interesse 

ambiental do município de Caxias do Sul (ZIAM), criada a fim de atuar como um corredor 

ecológico entre as Bacias Hidrográficas: Taquari-Antas e Caí (Lei Complementar nº 

290/2007, que institui o Plano diretor de Caxias do Sul). 

Ocorrem ainda na ASA do aeroporto cinco unidades de conservação, sendo três 

federais (Floresta Nacional de Canela, RPPN Federal Bosque de Canela e RPPN 

Federal O Bosque) e duas municipais (APA do Faxinal e Parque Ecológico do Faxinal). 

 

8.2.4. Unidades de Conservação 

8.2.4.1. Identificar e caracterizar as Unidades de Conservação (UC's) 

municipais, estaduais e federais, incluindo as RPPN's existentes na 

AID e All; cotando a distância entre elas e o empreendimento, bem 

como apresentar as interações da instalação e operação do 

empreendimento em relação a estas Unidades. 

Através de consulta online ao cadastro de Unidades de Conservação e RPPN 

no site da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado e do Instituto Chico Mendes, 

e Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA pode-se constatar que dentro da Área 

de Influência Indireta do empreendimento, existe as seguintes Unidades de 

Conservação: Reserva Particular do Patrimônio Natural Federal Bosque de Canela, 

Floresta Nacional de Canela, Área de Proteção Ambiental do Faxinal, Parque Ecológico 

do Faxinal e Reserva Particular do Patrimônio Natural Federal O Bosque e Reserva 

Natural Parque dos Pinhais (ver PRANCHA 24). 

No entanto ainda é necessária uma busca diretamente com as secretarias de 

meio ambiente dos municípios, a fim de verificar possíveis áreas que estejam por ventura 

em estudo para criação e respectivas anuências e áreas de amortecimento. A partir disso 

serão abordados os possíveis efeitos que poderão ser causados pelo empreendimento. 
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Reserva Particular do Patrimônio Natural Federal Bosque de Canela 

Como o próprio nome diz, a RPPN Bosque de Canela está localizada no 

município de Canela, na Rua Ruy Vianna Rocha, s/n.  Possui área de 6,0 hectares e foi 

criada a partir da Portaria IBAMA n° 118, em 21 de agosto de 1998. 

De acordo com o Plano de Manejo da RPPN, esta tem como objetivo a proteção 

da natureza, vislumbrando a proteção da diversidade biológica, sem buscar o retorno 

econômico direto como prioridade. A RPPN está na Floresta Ombrófila Mista do Bioma 

Mata Atlântica e possui em suas terras áreas ocupadas por vegetação estágio avançado 

de regeneração, vegetação em estágio médio, florestamento de araucárias e áreas de 

capoeira resultante de corte de florestamento de pinus. 

A fauna do Bosque de Canela é caracterizada pela presença de animais de 

borda e interior das matas com araucárias O tamanho reduzido da área e a localização 

na periferia da cidade são fatores desfavoráveis para a biodiversidade de fauna, 

compensados pela conectividade com a FLONA de Canela, que sem dúvida é um fator 

favorável para a conservação da fauna, embora não tenhamos estudos para nos 

amparar. 

 

Floresta Nacional de Canela 

A Floresta Nacional de Canela localiza-se no Bairro Ulisses de Abreu, 

anteriormente denominado Tiririca, no município de Canela. A FLONA tem uma área de 

aproximadamente 557 hectares, com altitudes que variam de 740 metros a 840 metros. 

Esta Unidade é parte da área abrangida pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

como Área Núcleo, sendo considerada uma região de "alta prioridade" para a 

conservação pelo Workshop de Áreas Prioritárias para a Conservação da Mata Atlântica. 

Além disso, a FLONA se insere num conjunto de várias UCs estabelecidas ou 

em processo de implantação na região da encosta nordeste da serra no RS, formando 

um grande e importantíssimo "arco" e corredor de biodiversidade ao longo das escarpas 

do planalto. 

A FLONA de Canela recebe visitantes avulsos ou grupos agendados. Entre 

estes, alunos de escolas da região ou da grande Porto Alegre, alunos de graduação e 

pós-graduação de universidades do Estado, pesquisadores e visitantes. O Centro de 

Visitantes possui um rico acervo, com atividades interativas e, como grande atração, uma 

araucária esquemática que permite a visitação dentro de seu tronco e ambiente radicular. 
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Existe, atualmente, uma trilha ecológica disponibilizada aos visitantes com a 

identificação de mais de 60 espécies arbóreas, sendo que há um projeto para 

estruturação e interpretação ambiental de mais três opções de trilha. Por ora, o acesso 

a qualquer uma delas ainda é feito com acompanhamento de um guia da FLONA e 

agendamento prévio. As trilhas dão acesso às áreas com vegetação nativa, 

reflorestamentos e cursos d'água, dentre outros ambientes. 

 

Área de Proteção Ambiental do Faxinal 

Localizada na Bacia do Faxinal, em Caxias do Sul, o nome oficial desta UC é 

Área de Proteção Ambiental da Bacia de Contribuição da Barragem do Faxinal – APA 

Faxinal, sendo denominada área de proteção em 30 de maio de 1996, através do Decreto 

nº 8630, de 30 de maio de 1996, que dispõe sobre a criação da Área de Proteção 

Ambiental da Bacia de Contribuição da Barragem do Faxinal (APA – FAXINAL), no 

Município de Caxias do Sul. Apresenta área total de 6.862 hectares, e tem os seguintes 

limites geográficos: norte: início próximo à Vila Seca, segue na direção passando pela 

localidade de Vila Seca, cruzando a rodovia Rota do Sol, até atingir seu ponto extremo 

leste. O caminhamento entre os pontos extremos Norte e Leste é o divisor de águas 

entre as microbacias dos arroios Faxinal e Marrecas; leste: inicia no ponto extremo Leste 

e o caminhamento é o divisor de águas entre as microbacias do arroio Faxinal e Rio Piaí, 

seguindo á localidade de Fazenda Souza; sul: inicia na localidade de fazenda Souza, 

cujo divisor de água passa a Norte desta localidade, cruzando a estrada que liga Ana 

Rech a Fazenda Souza, segue a direção do seu ponto extremo, passando por oeste e 

cruzando a rodovia Rota do Sol, passando pela localidade de Beviláqua; e oeste: inicia 

na localidade de Ana Rech, onde parte da sede fica contida dentro da Microbacia do 

Faxinal, seguindo na direção Norte. 

Tem como objetivo a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com 

a preservação do ecossistema. A estrutura funcional inclui sua administração pelo 

SAMAE, através da Comissão Especial pelo Plano de Controle Ambiental da barragem 

do Faxinal. 

 

Parque Ecológico do Faxinal 

O Parque Ecológico do Faxinal localiza-se dentro da área da APA do Faxinal e 

tem área total de 1.077 hectares. Tem como nome oficial Reserva Ecológica Municipal 

Parque Ecológico do Faxinal, sendo denominado como reserva em 25 de junho de 1990, 
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através da Lei nº 3497, de 25 de junho 1990, que cria a Reserva Ecológica Parque 

Ecológico do Faxinal e proíbe o abate, a retirada e a comercialização de espécies 

nativas, vegetais e animais, em sua área de jurisdição. Conforme esta Lei os seguintes 

foram sancionados:  

• É proibida qualquer atividade referente ao corte, utilização, destruição ou 

apanha de espécies nativas vegetais, existentes na área pertencente ao 

Parque Ecológico do Faxinal, ressalvadas as atividades cientificas.  

• É vedada qualquer atividade referente à pesca, utilização, perseguição, 

destruição, apanha ou caça de espécies da fauna silvestre.  

• Ficam incluídos ao Parque Ecológico do Faxinal os afloramentos geológicos 

e os mananciais hídricos (vertedouros e/ou reservatórios). 

 

Reserva Particular do Patrimônio Natural Federal O Bosque 

A RPPN O Bosque está localizada no município de Gramado, situado na região 

nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, localizando-se entre as latitudes 29°18’ S e 

29°31’ S e as longitudes 50°48’ O e 51°00’. Está a cerca de 125 km da capital do Estado, 

Porto Alegre, e limita-se ao norte com o município de Caxias do Sul, ao sul com o 

município de Três Coroas, a leste com o de Canela e a oeste com os municípios de Nova 

Petrópolis e de Santa Maria do Herval.  

A RPPN é lindeira ao Condomínio O Bosque, localizado à Rua Prefeito 

Waldemar Frederico Weber, n° 1800, no bairro Mato Queimado, a aproximadamente 3 

km do centro da cidade, na zona urbana de Gramado. Um dos trajetos possíveis de Porto 

Alegre a Gramado pode ser realizado inicialmente pela Rodovia BR-290, seguindo pela 

Rodovia BR-116, até o município de Nova Petrópolis, quando se deve acessar a Rodovia 

RS-235, que passa pelo interior do município de Gramado. O acesso é totalmente 

asfaltado, sem interrupções sazonais, e, no perímetro urbano, pode ser realizado através 

da Rua São Pedro, até a Av. Borges de Medeiros, que conduzirá até a Rua Pref. 

Waldemar Frederico Weber, n° 1800. 

Uma vez que Gramado não possui nenhum aeroporto, o acesso aéreo pode 

ocorrer através do Aeroporto Internacional Salgado Filho (Porto Alegre), ou pelos 

municípios de Caxias do Sul e de Canela, que contam com aeroportos de médio e 

pequeno portes, com pistas de 2.000 metros e 1.260 metros de extensão. Em razão de 

a RPPN O Bosque estar inserida na zona urbana de Gramado, o bairro conta com serviço 

municipal regular de transporte coletivo, partindo da Estação Rodoviária do município. 
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A área da RPPN é igual a 6,85 hectares, sendo que a área total da propriedade 

é de 34,53 hectares. A RPPN é recente e foi criada em março de 2013 através da Portaria 

n° 167, de 08 de março de 2013. A RPPN está inserida no Bioma Mata Atlântica, sendo 

que o tipo de vegetação ocorrente é a Floresta Ombrófila Mista.  

 

Reserva Natural Parque dos Pinhais 

Esta Reserva Natural encontra-se no município de Caxias do Sul, Distrito de Vila 

Seca, dentro do limite de 20 km da área do empreendimento. Esta Unidade de 

Conservação é propriedade do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), 

o qual também é o órgão executor e gestor, e foi criada a partir da Lei n° 7.949/2015 e 

apresenta área total de 530,21 hectares. Tem como principal objetivo garantir a proteção 

dos recursos hídricos, assegurar a movimentação e proteção das espécies da fauna e 

preservar a flora nativa. Ainda está em fase de criação e regulamentação de seus usos. 

A PRANCHA 10 apresenta a distância das principais unidades de conservação 

com as áreas de influência do empreendimento. Devido ao fato de que as unidades de 

conservação, RPPN Federal Bosque de Canela, FLONA de Canela (Município de 

Canela), RPPN Federal O Bosque (Município de Gramado), APA do Faxinal, Parque 

Ecológico do Faxinal (Município de Caxias do Sul) e Reserva Natural Parque dos Pinhais 

se encontram ao menos a um raio de 20 km das áreas de influência do empreendimento, 

haverá pouca interação deste com estas unidades de conservação.  

As unidades de conservação que se encontram mais próximas da área do 

empreendimento são a Área de Proteção Ambiental da Bacia de Contribuição da 

Barragem do Faxinal (município de Caxias do Sul) e Parque Ecológico do Faxinal (Caxias 

do Sul), que se encontram a noroeste da área, distando aproximadamente 18,17 km. 

Mesmo estando a esta distância da área do empreendimento, as instalações não irão 

gerar nenhuma interação com a unidade de conservação, entretanto, após o aeroporto 

estar instalado, as principais interações serão devido a passagem de aviões pelas 

unidades de conservação, o que estará relacionado com poluição sonora e ao impacto 

a avifauna.  

A grande parte das Unidades de Conservação da região como um todo, 

encontram-se distante da área do empreendimento, de fato de acordo com a Autorização 

Ambiental AA N° 004/2018 – SEMMA, as distâncias das UCs em relação à área do 

empreendimento são as seguintes: Jardim Botânico de Caxias do Sul (25,70 km), Parque 

Municipal Mato Sartori (27,20 km), Parque dos Pinheiros (27,38 km), Parque Municipal 
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César Passarinho (31,64 km), Parque Ecológico Cruzeiro do Sul (23,76 km), Parque 

Municipal Demétrio Monteiro da Silva (33,16 km), Área de Proteção Ambiental da Bacias 

de Contribuição da Barragem do Faxinal (18,17 km) e Parque Ecológico do Faxinal 

(18,17 km). Devido às distâncias descritas, estas Unidades de Conservação não são 

indicadas na PRANCHA 10, com exceção das duas últimas.  

 

8.2.4.2. Identificar as Unidades de Conservação (UC's) municipais, 

estaduais e federais, porventura em estudo para criação pelos 

Governos Federal, Estadual e/ou Municipais, cotando a distância 

entre elas e o empreendimento. 

A principal unidade de conservação em estudo para criação que se encontra 

próxima, mas não dentro de um raio de 20 km da área do empreendimento, é a Unidade 

de Proteção Integral, Monumento Natural Palanquinhos. Esta unidade de conservação 

foi criada recentemente através do Decreto N° 16.104 de 18 de dezembro de 2012, mas 

apesar disso, estudos relacionados ao seu plano de manejo e características gerais 

ainda estão sendo desenvolvidos.  

Com um total de 228,4 hectares de área, na área ocorrem formações rochosas 

com paredões de basalto de até 150 metros de altura, que formam um cânion de elevado 

valor cênico, turístico, ecológico e cultural. Apesar de ainda não possuir infraestrutura 

adequada para a visitação, a área é aberta para turismo, onde passa uma estrada ao 

lado do cânion, propícia para a observação da paisagem.   

 

8.2.4.3. Identificar a interceptação de Áreas Prioritárias para 

Conservação da Biodiversidade, delimitadas pelo Ministério do 

Meio Ambiente, com mapeamento em escala adequada, para áreas 

de influências. 

Em 2007 foi realizado um estudo das áreas prioritárias para a conservação no 

município de Caxias do Sul, o qual compôs o Plano Ambiental Municipal. Este trabalho 

foi publicado em Boldo et al. (2007), sendo que os pesquisadores indicaram seis trechos, 

totalizando 29.941 hectares de áreas prioritárias e possíveis para a criação de UC. As 

áreas distribuem-se em um grande corredor ambiental que corta o município de norte a 

sul, abrangendo os limites dos Rios das Antas, Caí e Piaí, conforme indicado na imagem 

das áreas prioritárias para a conservação no município de Caxias do Sul. 
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Figura 519 - Mapa de áreas prioritárias para a conservação (verde) no município de Caxias do Sul. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

8.2.4.4. Apresentar mapeamento com a demarcação do 

empreendimento e das Unidades de Conservação existentes (com 

indicação das zonas de amortecimento instituídas, ou caso 

inexistentes, de buffer's externos de 10 km), com escala e 

resolução adequadas. 

Tendo em vista os estudos que estão sendo realizados, a priori pode-se destacar 

as áreas informadas conforme os itens 8.2.4.1 e 8.2.4.2. 
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8.2.4.5. Abordar as possíveis modificações e interferências que 

poderão ser causadas pelo empreendimento nas UC'S existente ou 

previstas, discorrendo sobre a inserção do empreendimento no 

contexto das UC'S. Havendo Plano de Manejo é importante que o 

mesmo seja considerado. 

A área do empreendimento encontra-se distante das principais Unidades de 

Conservação da região, sendo assim não haverá interferências ou modificações nas 

Unidades de Conservação causadas pelo empreendimento. Como comentado acima, as 

unidades de conservação que se encontram mais próximas da área do empreendimento 

são a Área de Proteção Ambiental da Bacia de Contribuição da Barragem do Faxinal 

(município de Caxias do Sul) e Parque Ecológico do Faxinal (Caxias do sul), que se 

encontram a noroeste da área, distando aproximadamente 18,17 km. Sendo assim, as 

únicas prováveis interferências com a UC poderão estar relacionadas com a operação 

do empreendimento, quando com a passagem de aviões poderá causar interferência no 

deslocamento da avifauna local.   

 

8.3. Meio Socioeconômico (Antrópico)  

8.3.1. Estudos de alternativas locacionais 

O estudo de alternativas locacionais está apresentado no item 4.4.1 do presente 

estudo. A escolha do sítio aeroportuário de Vila Oliva considerou os principais critérios 

definidos no termo de referência do órgão ambiental para seleção da melhor alternativa 

locacional para implantação do complexo aeroportuário e todas suas áreas de apoio e 

infraestrutura durante as obras. Portanto, os critérios operacionais em Vila Oliva 

apresentaram muito mais favoráveis à realização do empreendimento, resultando assim 

em uma pontuação maior. 

 

8.3.2. Metodologia 

Para esta etapa o estudo dos condicionantes socioeconômicos buscou 

caracterizar o município de Caxias do Sul em diversos aspectos, aqui distribuídos nos 

itens a seguir. Junto disto buscou-se compreender qual é o panorama atual do município 

de Caxias do Sul, para que nas próximas etapas seja possível identificar quais serão os 

impactos gerados pelo empreendimento na cidade de Caxias do Sul e nos municípios 

vizinhos que estão dentro da área de influência do novo Aeroporto. 
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A partir da interpretação dos dados obtidos, através da produção de imagens, 

simulações e textos interpretativos, são identificados e qualificados possíveis efeitos 

(impacto) resultantes da implantação e operação do empreendimento. Com base no 

entendimento do empreendimento proposto e identificação de possíveis consequências, 

estas são analisadas e qualificadas, gerando recomendações que visem potencializar os 

possíveis impactos positivos e minimizar ou compensar impactos negativos antecipados. 

Para tanto é necessária à compreensão do entorno circundante em suas diversas 

dimensões e do empreendimento, do ponto de vista físico, funcional, social e econômico; 

sua inserção no contexto urbano existente e também projetado para o futuro. 

São objeto deste estudo dados relativos aos impactos de caráter físico, funcional, 

ambiental e socioeconômico, tais como: 

• Características físicas e funcionais do projeto proposto; 

• Inserção do conjunto em seu entorno; 

• Interfaces do empreendimento com o meio circundante e sua projeção 

futura; 

• Circulação e fluxo de pedestres e veículos; 

• Ambiente urbano; 

• Adequação e demanda de redes de infraestrutura; 

• Inserção funcional do equipamento no contexto; 

• Ocupação e usos do solo; 

• Manejo de resíduos; 

• Estruturação urbana; 

• Legislação e políticas municipais; 

• Dinâmica populacional; 

• Interferência com o meio construído. 

 

8.3.3. Caracterização populacional e infraestrutura 

Este estudo contempla a análise integrada de informações de natureza social e 

econômica necessárias ao delineamento dos padrões de uso e ocupação do espaço, 

regional e local, e do perfil sociodemográfico da população da área onde se insere o 

novo Aeroporto. 
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DEMOGRAFIA 

Caxias do Sul faz parte da Região Metropolitana da Serra Gaúcha, juntamente 

com outras 12 cidades, somando aproximadamente 735,276 habitantes, com densidade 

populacional de 163,2 hab/m². Destes, apenas 2 dos 18 municípios gaúchos com mais 

de 100 mil habitantes, são estes: Caxias do Sul (419.406) e Bento Gonçalves (107.278). 

As demais são os municípios de Farroupilha (63.635), Garibaldi (30.689), Flores da 

Cunha (27.126), Carlos Barbosa (25.192), São Marcos (20.103), Antônio Prado (12.833), 

Ipê (6.016), Pinto Bandeira (2.681), Monte Belo do Sul (2.670), Nova Pádua (2.450) e 

Santa Tereza (1.720). 

 

Figura 520 - Região Metropolitana da Serra Gaúcha. 

 
Fonte: Fundação de Economia e Estatística – FEE (2016). 

 

Dados do censo IBGE do ano de 2010, mostram que houve grande aumento 

populacional, em comparação com o ano de 2000, na época o município contava com 

360.4119 habitantes número que aumentou para 435.564 habitantes, com densidade 

demográfica de 264,89 hab/Km². A divisão de gênero é composta por 51% de mulheres 

e 49% de homens, incluindo área urbana e rural. A perspectiva para o ano de 2017 era 

de 483.377 habitantes, mostrando que o município continua em evolução. Nas figuras a 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

707 

seguir observam-se os gráficos de evolução do município e o comparativo com a 

evolução do estado do Rio Grande do Sul. 

 
Figura 521 - Evolução populacional Caxias do Sul. 

 
Fonte:  IBGE (2018). 

 
Figura 522 - Evolução populacional RS. 

 
Fonte:  IBGE (2018). 

 

Na Figura 524, é possível observar a diferença entre a população do meio urbano 

com o meio rural, onde percebe-se que há uma diferença significativa entre um e outro. 

Segundo o censo IBGE de 2010 área urbana tem 419.321 habitantes enquanto a rural 

soma 16.161 habitantes, o que se justifica devido ao fato de Caxias Do Sul ser uma 

cidade que recebe muitos moradores de outras cidades, estes, por sua vez buscam o 

meio urbano para morar, principalmente para busca de empregos. 
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Figura 523 - População por gênero. 

 
Fonte:  IBGE (2018). 

 
Figura 524 - População urbana e rural. 

 
Fonte:  IBGE (2018). 

 

Na Figura 525 é possível observar um comparativo entre a quantidade de 

habitantes em relação ao de domicílios, mostrando que há uma média de 2,97 habitantes 

por domicílio. 
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Figura 525 - População x Domicílios. 

 
Fonte:  IBGE (2018). 

 

Na Figura 526, é possível observar que em 2010, 26,3% da população encontra-

se entre 25 e 39 anos, 25,7% entre 40 a 59 anos, 37,3% entre 0 e 24 anos e apenas 

10,8% acima de 60 anos.  

 

Figura 526 - População por idade. 

 
Fonte:  IBGE (2018). 

 

ECONOMIA 

Indicativos mostram que em 2010 haviam cerca de 146.788 domicílios, e que o 

rendimento domiciliar per capita, é composta da seguinte maneira: até ½ salários 

mínimos 762, de ½ a 1 salários mínimos 4.147, 1 a 2 salários mínimos 15.361, 2 a 5 
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salários mínimos 56.355, mais de 5 salários mínimos 66.767. Na área rural, o rendimento 

nominal médio mensal per capita dos domicílios particulares permanentes é de R$ 

666,67 reais. Na área urbana os valores pouco se alteram, demonstrando leve aumento 

no rendimento per capita com R$ 900,00 reais.  

No município de Caxias do Sul, as atividades caracterizam-se principalmente 

pelo setor de serviços, seguindo de Indústria, Administração e Agricultura. Podemos ver 

essa proporção na Figura 527. 

 

Figura 527 - Participação dos setores no PIB. 

 
Fonte:  IBGE (2018). 

 

EDUCAÇÃO 

Em relação a educação, Caxias do Sul conta com 266 instituições de ensino de 

nível pré-escola, 149 de ensino fundamental e 44 de ensino médio, e aproximadamente 

81.520 matrículas em todos os níveis. Entre os anos de 2005 e 2015 a evolução no 

número de matrículas aconteceu da seguinte maneira: em pré-escolas o número estava 

6.228 e em 2015 chegou a 8.222, no ensino fundamental teve leve queda no número de 

matrículas, saindo de 54.934 e caindo para 53.973 solicitações, o ensino médio também 

teve queda, saindo de 17.323 e indo para 16.323. No município o índice de 

desenvolvimento da educação básica da rede pública em 2011 era de 4,4, acima da 

meta estipulada que é de 4, mesmo número da média estadual, porém inferior à média 

nacional, que é de 4,9%. 
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Figura 528 - Escolas por nível. 

 
Fonte:  IBGE (2018). 

 
Figura 529 - Matrículas por nível. 

 
Fonte:  IBGE (2018). 

 

Em Caxias do Sul, da população acima de 15 anos, cerca de 64,39% tem ensino 

médio completo, 11,36% tem o ensino fundamental completo e 13,56% não tem o ensino 

fundamental completo, e não caracterizados como sem instrução.  

 

ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA 

Caxias do Sul conta com 208 associações de moradores – AMOBs, distribuídas 

por vários bairros do município. Em as várias atividades as AMOBs têm papel 

fundamental na representatividade dos morados junto ao poder público. As ações feitas 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

712 

pelas associações auxiliam a comunidade como um todo e agrupam demandam que 

futuramente podem ser executadas pelas prefeituras. Atividades de integração também 

são de extrema importância, tendo em vista o caráter comunitário destas instituições. 

Existe também a União das Associações de Bairro – UAB, que trabalha na relação das 

AMOBs, e fortalece ainda mais o vínculo da comunidade com o poder público. 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Em Caxias do Sul, o órgão de gestão da política Pública de Assistência Social é 

gerido pela Fundação de Assistência Social (FAS), desde 1996. Entre as várias 

atribuições desta fundação está a Coordenação geral do Sistema Municipal de 

Assistência Social, Execução de serviços, programas e projetos de assistência social, de 

forma indireta quando gestor e através de convênios com as entidades não-

governamentais para a execução das ações, definição de padrões de qualidade e formas 

de acompanhamento e controle social. 

A FAS executa 3 programas de maneira direta e/ou com parceiros, são estes: 

Proteção Básica, que realiza ações preventivas, afim de fortalecer as relações familiares; 

Proteção Social Especial de Média Complexidade, o qual é enquadrado quando 

indivíduos já tiveram seus diretos violados, mas ainda existe vínculo familiar; Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade, que atua nos momentos em que os direitos dos 

indivíduos já foram violados, mas não há mais laço familiar. 

Atualmente, a Fundação conta com duas unidades. Conselho Tutelar Norte, 

atende a porção norte do município e abrange de 140 bairros, já o Conselho Tutelar da 

Sul, atende a porção sul do município. As principais funções destas unidades são atender 

e aconselhar os pais ou responsáveis, afim de diminuir questões de violações de diretos 

tanto à menores quanto à adultos. Na FAS também realiza medidas de integração 

municipal, com campanhas de arrecadação de agasalhos, móveis, alimentos, etc, além 

de contribuir com matérias escolares e de saúde, para situações específicas, e após 

análise específica de cada caso. 
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Figura 530 - Unidade Norte. 

 

Figura 531 - Unidade Sul. 

 
Fonte: Site FAS (2018). 

 

Caxias do Sul conta com uma unidade do Centro de Referência Especializado 

para a População de Rua (CREAS POP RUA), localizado no Bairro Madureira. Este tem 

a função de em atender, de maneira especializada à população em situação de rua, e 

realiza atendimentos individuais e coletivas, além de atividades de convívio e 

socialização. O objetivo destes centros é ser uma referência para o convívio social e 

como ponto de apoio para pessoas que moram nas ruas. 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Dentro de Caxias existem 9 bacias hidrográficas de captação, como pode ser 

observado na Figura 532. Destas, Dal Bó, Galópolis, Maestra, Samuara, Faxinal e 

Marrecas, já estão em operação. Já a Sepultura, Piaí e Mulada ainda não foram 

exploradas. Nos limites da represa Dal Bó, existe um complexo esportivo da entidade 

SESI, que aproveita um dos lagos para treinamento da seleção brasileira de canoagem. 
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Figura 532 - Bacias de captação Caxias do Sul. 

 
Fonte: Site SAMAE (2018). 

 
Figura 533 - Lago das Barragens da bacia do 

Dal Bó 

 
Fonte: Site SAMAE (2018). 

Figura 534 - Lago da Barragem da Bacia do 
Faxinal 

 
Fonte: Site SAMAE (2018). 
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Figura 535 - Lago da Barragem da bacia do 
Maestra. 

 
Fonte: Site SAMAE (2018). 

Figura 536 - Lago da Barragem da Bacia do 
Marrecas. 

 
Fonte: Site SAMAE (2018). 

 

Dados do ministério da Saúde de 2013, indicam que o município de Caxias conta 

com 92,46% de domicílios com abastecimento de água através de rede pública. Valor 

que aumentou 20,77% desde 2003, onde contava com 71,69%. Residências abastecidas 

por meio de poço ou nascente somam 7,22% e abastecidas através de outras formas de 

abastecimento soma 0,31%. Para viabilizar o consumo, a água represada deve passar 

pelo processo de tratamento, feito pelas Estações de Tratamento de Água (ETA). 

São elas: ETA Borges de Medeiros, ETA Samuara, ETA Celeste Gobbato, ETA 

Parque da Imprensa, ETA Ildefonso Shroeber, ETA Morro Alegre. 

  

Figura 537 - ETA Borges de Medeiros.  Figura 538 - ETA Samuara. 

 
Fonte: Site SAMAE (2018). 

 
Fonte: Site SAMAE (2018). 
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Figura 539 - ETA Celeste Gobbato. Figura 540 - ETA Parque da Imprensa. 

 
Fonte: Site SAMAE (2018). 

  
Fonte: Site SAMAE (2018). 

 
Figura 541 - ETA Ildefonso Shroeber. 

 
Fonte: Site SAMAE (2018). 

Figura 542 - ETA Morro Alegre. 

 
Fonte: Site SAMAE (2018). 

 

Na Figura 543 é possível observar a localização das ETA’s dentro do município 

de Caxias do Sul. 
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Figura 543 - Localização das ETAs. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
SANEAMENTO 

No Brasil, cerca de 46,88% da população é atendida por serviços de esgoto 

sanitário, o que representa aproximadamente 94.260,667 habitantes. Em Caxias do Sul 

regulamentações municipais estabelecem que novos loteamentos devem ter Estação de 

Tratamento de Efluente (ETE). Além disso o SAMAE conta com 10 ETE’s distribuídas no 

município, afim de atender as comunidades que não possuem estação própria. 

 
Tabela 84 - Relação de ETEs e sua abrangência. 

ETE INAUGURAÇÃO ABRANGÊNCIA 

ETE Rivadávia Azambuja Guimarães 1992 25.000 

ETE Dal Bó 2003 12.000 

ETE Vittória 2006 4.500 

ETE Canyon 2007 30.000 
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ETE INAUGURAÇÃO ABRANGÊNCIA 

ETE Ana Rech 2008 2.500 

ETE Belo 2012 38.000 

ETE Samuara 2012 15.000 

ETE Tega 2012 200.00 

ETE Pinhal 2014 130.000 

ETE Pena Branca 2014 40.000 

Fonte: Site SAMAE (2018). 

 
Após o tratamento feito nas estações de tratamento, o efluente tratado é lançado 

em cursos d’agua, desta maneira, não gerando impactos ao meio ambiente. Abaixo, 

algumas imagens das estações de tratamento supramencionadas. Abaixo é possível ver 

a localização das estações. 

 
Figura 544 - Localização das ETEs. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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COLETA DE LIXO 

O serviço de coleta de lixo no município é feito pela empresa Companhia de 

Desenvolvimento de Caxias do Sul (CODECA). Caxias conta com abrangência de 100% 

do município. A empresa conta com 314 funcionários e 44 caminhões, divididos em 4 

turnos de seis horas cada. Desde 2007, o município conta com a coleta mecanizada, que 

consiste em um sistema de contêineres específicos que juntamente com caminhões 

mecanizados realiza a coleta. 

Atualmente são 2 mil pares de contêineres, 1000 verdes, representando o lixo 

orgânico e 1000 amarelos, representando o lixo seletivo. No total são 1.340 quadras 

atendidas, com alcance que chega a 205 mil pessoas, o que representa 

aproximadamente 45% da população. Com implantação realizada em quatro etapas, 

2007, 2008, 2010, e 2012, as demais regiões receberão tal serviço de forma gradual. 

 

Figura 545 - Caminhão realizando coleta mecanizada. 

 
Fonte: Site CODECA (2018). 

 

Segundo informações fornecidas pela CODECA, a coleta de lixo orgânico 

alcança cerca de 360 toneladas diárias. Na região central a coleta é diária, já nos demais 

bairros é feita 3 vezes por semana. No interior a coleta é feita uma ou duas vezes por 

semana, variando o local. 
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Após a coleta, os resíduos são depositados na Estação de transbordo, localizada 

junto ao Aterro Sanitário de São Giácomo, e conta com 22 funcionários. Após os 

caminhões compactadores despejarem os resíduos, caminhões de grande porte, com 

capacidade de 65 metros cúbicos levam os resíduos para a Central de Tratamento de 

Resíduos (CTR) Rincão das Flores. 

Inaugurado em 2010, o CTR Rincão das Flores está localizado no distrito de Vila 

Seca, e tem área de 275 hectares. Já o Aterro Sanitário São Giácomo teve suas 

atividades encerradas em 2010, e hoje tem função de serviços de monitoramento, 

manutenção e tratamentos de gases e efluentes líquidos. 

 

Figura 546 - Estação de Transbordo. 

 
Fonte: Site CODECA (2017). 

Figura 547 - Vista interna da Estação. 

 
Fonte: Site Rádio Caxias (2017). 

 
Figura 548 - Aterro São Giácomo. 

 
Fonte: Site CODECA (2017). 

Figura 549 - Aterro São Giácomo. 

 
Fonte: Azambuja Engenharia e Geotecnia (2017). 

 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

A empresa Rio Grande Energia (RGE), é a responsável pela distribuição de 

energia para Caxias do Sul. Além do município atende outros 244, representando cerca 

de 54% do total de municípios do estado. Em Caxias do Sul, 88,06% da população é 

atendida, cerca de 409.745 habitantes.  
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Figura 550 - Localização das subestações. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

TELEFONIA 

O município conta com cobertura das maiores redes de telefonia fixo e móvel do 

país, com sinais de redes disponíveis na área de estudo. Além da empresa NET que 

opera no município, a empresa VIVO opera em duas tecnologias, rede de fibra ótica e 

cabeamento de cobre e a tecnologia wireless e a empresa OI/Brasil Telecom S.A. 

também opera no município. 

 

SISTEMA DE CIRCULAÇÃO E TRANSPORTE 

Em Caxias do Sul a empresa que presta serviços de transporte público é a 

Viação Santa Tereza (VISATE). Trabalha em regime de concessão desde 1086, e teve 

seu contrato mais recente renovado até 2020. Com um total de 76 linhas, a empresa 
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emprega cerca de 1500 funcionários e conta com 335 ônibus. Entretanto atua somente 

na área urbana do município e com fluxo aproximado de 4.589.634,00 usuários por mês. 

Para os Distritos de Vila Oliva e Fazenda Souza, a Empresa Expresso Vila Oliva, 

presta serviço intramunicipal, com frequência de 2 horas entre itinerários. Com horários 

entre 06:15 e 18:15. Próximo ao acesso principal do Novo Aeroporto existem duas 

paradas de ônibus, como mostram a Figura 551 e Figura 552. 

 

Figura 551 - Ponto de ônibus, sentido Fazenda 
Souza. 

 

Figura 552 - Ponto de ônibus, sentido Vila 
Oliva. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

As principais vias que dão acesso ao município são a Rodovia BR-116 que, no 

sentido sul chega à Nova Petrópolis e Porto Alegre e no sentido norte passa por São 

Marcos e chega em Vacaria. A Rodovia RSC-453, interligando Caxias do Sul com os 

municípios de Farroupilha, Bento Gonçalves e Garibaldi. A Rodovia RS-122 liga o 

município a Flores da Cunha, Antônio Prado e Ipê.  A malha viária urbana tem extensão 

aproximada de 1.556 Km de extensão, e destes 920 Km estão pavimentadas. Já a malha 

rodoviária municipal conta com extensão de 3.100 Km de extensão, 360 Km. Dados do 

DENATRAN de 2012 indicam que haviam cerca de 271.028 veículos, com média de 1,71 

habitantes por veículo. 
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PESQUISAS QUALITATIVAS (APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIOS) 

Foram aplicadas um total de 272 pesquisas, nos seis municípios que estão 

dentro da área de abrangência indireta do meio socioeconômico, Caxias do Sul, Canela, 

Gramado, São Francisco de Paula, São Marcos e Nova Petrópolis. Entretanto moradores 

de outras cidades também responderam, como foi o caso de Bento Gonçalves, 

Farroupilha, Carlos Barbosa, Veranópolis, Porto Alegre e Flores da Cunha. Isto mostrou 

uma diversidade de entrevistados valiosa para o estudo. Na Figura 553 e Figura 554 é 

possível observar funcionários da Garden Engenharia aplicando os questionários. 

 

Figura 553 - Equipe Garden fazendo aplicação 
entrevista. 

 

Figura 554 - Equipe Garden fazendo aplicação 
entrevista. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Com um total de 19 questões, o questionário tinha como objetivo principal saber 

qual é o entendimento da população da região da serra gaúcha e das hortênsias 

referente a construção deste novo aeroporto. Junto disto, ter uma caracterização do 

ponto de vista social, econômico e populacional, da região, afim de qualificar o estudo. 

Na Figura 555 é possível observar o modelo de formulário proposto, intitulado de 

“PESQUISA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO AEROPORTO REGIONAL EM 

CAXIAS DO SUL”. 
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Figura 555 - Modelo do questionário aplicado para avaliar as expectativas da população. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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O município com mais entrevistados foi Caxias do Sul, com 67,6%, isto 

aconteceu propositalmente, tendo em vista que é aonde o aeroporto está localizado e é 

a cidade com mais impactos. Na figura a seguir é possível observar a distribuição da 

amostragem. 

 
Figura 556 - Amostragem de municípios. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Na Figura 557 e Figura 558 é possível observar dados referente ao número de 

moradores por domicílio e média de idade dos entrevistados. A maioria das entrevistas 

mora em residências que tem de 2 a 5 moradores, geralmente 3, e tem idade média entre 

18 e 60 anos. Somente 2,6% dos entrevistados moram em residências com mais de 5 

moradores, fato comum atualmente na população, que busca sua moradia própria por 

volta dos 30 anos. 

 
Figura 557 - Moradores por domicílio. 

 

Figura 558 - Idade. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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A Figura 559 e Figura 560 demostram nível de escolaridade e renda da 

população entrevistada, ressalta-se 46,7% dos entrevistados tem curso superior e 34,2% 

então cursando ou interromperam a graduação. Ainda neste aspecto, a amostragem 

demonstra que 93,4% da população entrevistada tem o ensino médio completo e apenas 

1,8% não chegaram a completar o ensino fundamental. Esta característica educacional 

reflete no nível de renda dos entrevistados, onde 54,8% recebe mais de 2 salários 

mínimos, 10,3% mais de 10 salários mínimos, e apenas 23,9% recebem menos de 2 

salários. 

 

Figura 559 - Nível de escolaridade. 

 

Figura 560 - Renda bruta. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Referente aos serviços de educação (Figura 561), a pesquisa mostrou que 

apenas 3,3% está insatisfeita com o serviço, 61% está satisfeito ou considera regular. Já 

os serviços de saúde foram avaliados como regular e satisfatório por 59,4% dos 

entrevistados e insatisfatório por 13,7%. Cabe ressaltar que tal média é elevada pelos 

municípios de Canela, Gramado e principalmente Nova Petrópolis que tem avaliações 

altas referente a esses serviços públicos. 

 

Figura 561 - Avaliação do serviço de 
educação. 

 

 
Figura 562 - Avaliação do serviço de saúde.  

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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O serviço de transporte público segue dados semelhantes, com avaliação de 

31,3% dos entrevistados como satisfatório e apenas 9,9% insatisfatório. Algo recorrente 

na aplicação dos questionários foi a falta de opções e horários em cidades menores 

como Gramado, Canela, o que abaixa a média deste serviço. Já em Caxias do Sul o 

principal fator é a frequência dos ônibus juntamente com reclamações referente aos 

horários de pico (início da manhã e fim da tarde), onde reivindica-se mais ônibus 

disponíveis. 

Já o serviço de segurança pública (Figura 564) teve o maior dado de insatisfação 

com 29,4%, seguido de 48,2% de nível mediano e apenas 22,4% de satisfatório. Caso 

semelhante às avaliações dos serviços de saúde e educação, onde Caxias do Sul tem 

avaliações baixas e cidade menores tem avaliações melhores. 

 

 
Figura 563 - Avaliação de transporte público. 

 

Figura 564 - Avaliação do serviço segurança 
pública. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Após a análise da primeira etapa, onde foram coletados dados gerais da 

população e possível diagnosticar que cidades menores tem mais facilidade em gerir 

serviços públicos principalmente os relacionados à saúde, segurança e educação, tendo 

em vista a quantidade de população atendida, entretanto referente à serviços de 

transporte público a relação é diferente principalmente pelo fato de haver pouca 

demanda. Caxias do Sul tem como principal problema apontado o fator da segurança 

pública, onde identifica-se grande insegurança não somente no período da noite e locais 

afastados, mas na região central e em vários horários do dia. 

Em um segundo momento na mesma buscou-se compreender qual era a opinião 

da população sobre a qualidade do serviço aéreo da região da serra e das hortênsias, 

juntamente com a frequência de utilização deste serviço pelos entrevistados.  
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Dentre as opções de aeroportos sugeridas, 73,2% dos entrevistados indicou que 

já utilizou o aeroporto Salgado Filho, em porto Alegre, 18% utilizou o aeroporto Hugo 

Cantergiani em Caxias do Sul. A avaliação do serviço de transporte aéreo da região 

(Figura 566) foi classificada como boa por apenas 14,7% dos entrevistados. Estes dados 

acontecem principalmente pelo fato de que o aeroporto de Porto Alegre é o maior do 

estado com várias opções de voos nacionais e internacionais, enquanto o de Caxias do 

Sul tem apenas destinos nacionais para poucas cidades do país. 

 

 
Figura 565 - Aeroportos utilizados. 

 

Figura 566 - Avaliação do serviço transporte 
aéreo da região. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Dos entrevistados, 50% utiliza aeroportos anualmente, 26,1% não utiliza serviço 

de transporte aéreo, 1,5% semanalmente e 5,5% utiliza mensalmente e 16,9% 

semestralmente. A principal utilização é turismo com 71% e apenas 25,8% para trabalho, 

cursos e visita a familiares. Nos gráficos abaixo é possível observar a relação entre os 

dados supracitados. 

 

Figura 567 - Frequência de utilização do 
serviço de transporte aéreo. 

 

 
Figura 568 - Finalidade da utilização. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Por fim buscou-se compreender qual é a opinião referente a instalação do novo 

aeroporto e sobre os impactos que podem ser gerados, sejam eles positivos ou 

negativos. Nisto identificou-se que 80,1% dos entrevistados é a favor da construção 

deste novo aeroporto, 15,1% se mostrou indiferente e apenas 4,8% foi contra. 

 

Figura 569 - Opinião sobre a construção. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Os entrevistados favoráveis à construção indicaram diversos fatores positivos. 

Os moradores de Caxias do Sul e São Marcos indicaram a qualificação da infraestrutura 

viária regional, além do desenvolvimento econômico da região que terá um incremento, 

já os moradores de Canela, Gramado e São Francisco de Paula apontaram o aumento 

de turistas nas cidades tendo em vista a maior opção de voos e facilitação de acesso 

aos municípios. Abaixo alguns relatos coletados junto aos entrevistados: 

 

(...) 
“O aeroporto pode trazer oportunidades tanto na área do turismo quanto no transporte de 

mercadorias, desenvolvendo a região da serra como um todo.” 
 

“Acredito que trará um aumento de renda para o município, assim como uma facilidade maior 
em deslocamentos aéreos para outras cidades, sem precisar se deslocar para outros 

municípios com intuito de utilizar transporte aéreo.” 
 

“É mais do que necessário. Uma cidade do porte de Caxias do Sul precisa de mais opções de 
voos e um aeroporto que comporte essa demanda que existe.” 

(...) 
 

Já os entrevistados que são contra a instalação indicaram como os principais 

motivos a demanda atual que, segundo eles, é baixa e não comporta um aeroporto maior, 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

730 

além de questões de distância do novo aeroporto em relação ao centro urbano, que hoje 

é de aproximadamente 45 minutos. Abaixo alguns relatos coletados juntos aos 

entrevistados. 

 

(...) 
“A região já dispõe de um aeroporto. Não adianta ter aeroporto se não tem empresas para 

operar trechos.” 
 

“Não tem necessidade devido números de voos e a distância de Porto Alegre” 

(...) 
 

O desenvolvimento econômico da região foi o item mais apontado pelos 

entrevistados quando perguntados sobre qual a maior mudança que o empreendimento 

trará para os municípios da região, fato interessante, e que mostra entendimento dos 

moradores sobre o potencial que a região tem, principalmente nas áreas de turismo e 

indústrias dos ramos metal-mecânico. Abaixo é possível observar a relação dos itens 

apontados na questão. 

 

Figura 570 - Mudança que empreendimento pode trazer aos municípios. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

De maneira espontânea, foram solicitados se existem, na opinião dos 

entrevistados, impactos negativos com a implantação do novo aeroporto. Cabe ressaltar 

que entre comentários de possíveis impactos negativos, muitos entrevistados indicaram 

que não haveriam impactos negativos, abaixo seguem os impactos mais citados: 

• Impacto Meio Físico: com ruídos de pouso e decolagem de aeronaves; 
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• Impacto Meio Biótico: com mudança de habitat da fauna; 

• Impacto Meio Biótico: com supressão de vegetação na área do 

empreendimento; 

• Impacto Meio Socioeconômico: relacionado ao aumento de tráfego nas 

rodovias e estradas municipais; 

• Impacto Meio Socioeconômico: crescimento da região sem planejamento; 

• Impacto Meio Socioeconômico: relacionado com a preocupação com o setor 

primário; 

• Impacto Meio Socioeconômico: relacionado a mudança das rotinas da 

população local. 

 

Por fim questionou-se se na opinião dos entrevistados, a população do seu 

município reconhecia os benefícios da instalação do novo aeroporto e para 43% a 

população reconhece, para 28,3% não reconhece. Neste aspecto e comum percebermos 

grande falta de informação por parte da população que não tem opinião formada sobre 

este empreendimento em específico. Isto acontece por diversos fatores como demora no 

andamento dos projetos e especulação que acontecem com o passar dos anos e fogem 

de qualquer controle. 

Importante ressaltar que todas as análises feitas nestes itens do EIA foram 

levados em consideração para a determinação dos impactos e das medidas mitigatórias 

para a construção deste novo aeroporto. Divididos em meio físico, biótico e 

socioeconômico, diversos técnicos determinarão quais são os possíveis danos que 

podem ocorrer na área e nas áreas de abrangência já estabelecidos neste estudo. 

Para o meio socioeconômico (antrópico) é de extrema importância ter a visão da 

população que será diretamente afetada integrada de forma intrínseca no 

desenvolvimento dos trabalhos. Isto porque os impactos estabelecidos por este meio 

levam em consideração possíveis mudanças no cotidiano da população como um todo, 

além de analisar pontos positivos e negativos da economia, segurança pública, 

mobilidade urbana, bem-estar da população e impacto nas despesas da municipalidade. 

 

8.3.4. Caracterização do fluxo de tráfego de veículos 

Empreendimentos de qualquer porte podem causar impactos ao seu redor que 

podem interferir ou não no tráfego da região. Como forma de mitigar os impactos 
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indesejáveis gerados pelo empreendimento, são feitos estudos para identificar os pontos 

críticos de análise.  

O estudo contempla informações relacionadas ao número de veículos que 

circula naquele determinado ponto de análise e busca conhecer a origem e destino de 

cada veículo. Assim, é possível estabelecer os trajetos que demonstram um maior fluxo 

de veículos. Para esta análise, buscou-se identificar o impacto que o empreendimento, 

objeto de estudo, geraria nas vias locais. 

O ponto do estudo é o cruzamento entre a Estrada Municipal Geraldo D’Agostini, 

a Estrada Municipal Lelio Luiz de Medeiros e Estrada Municipal Astrogildo Augusto 

Stumpf, na localidade conhecida como Tabela, no distrito de Vila Oliva, como apresenta 

a Figura 571.  

 

Figura 571 - Ponto de monitoramento de tráfego. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Das vias supracitadas, a Estrada Municipal Geraldo D’Agostini é a principal 

ligação entre os distritos de Fazenda Souza e Vila Oliva. Segundo a Lei nº 7.893, de 18 

de novembro de 2014, lei de denominação desta via, a mesma tem início na Estrada 
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Municipal Água Azul e segue até o perímetro urbano do Distrito de Vila Oliva. É 

classificada como uma estrada municipal principal, conforme o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado (PDDI), possuindo pavimentação asfáltica. Ainda, tem 

largura de faixa de domínio de 20 metros, possuindo largura prevista de 40 metros, 

definida por sua classificação. 

A Estrada Municipal Lelio Luiz de Medeiros, conforme sua lei de denominação 

nº 7.067, de 17 de dezembro de 2009, apresenta testada oeste na Estrada Municipal 

Água Azul, no Distrito de Santa Lúcia do Piaí e apresenta testada nordeste na Estrada 

Municipal Geraldo D’Agostini, na localidade de Tabela. A estrada se caracteriza como 

uma estrada municipal principal, conforme o PDDI, e não apresenta pavimentação. A 

largura da faixa de domínio é de 20 metros e possui largura prevista de 40 metros. 

A Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf, conforme a lei de denominação 

nº 7.829, de 8 de agosto de 2014, possui testada sudoeste na Estrada Municipal Geraldo 

D’Agostini e finaliza na divisa do Município. Como demonstra a Figura 571, essa via seria 

uma continuação da Estrada Municipal Lélio Luiz de Medeiros. Ainda, se caracteriza 

como estrada municipal e não possui pavimentação. Tem largura da faixa de domínio de 

20 metros e previsão de alargamento de 30 metros.  

Todas as vias podem ser observadas nas Figuras 572, 573, 574 e 575. 

 

 

 

 

 

Figura 572 - Vista noroeste da Estrada 
Municipal Geraldo D’Agostini. 

Figura 573 - Vista sudeste da Estrada 
Municipal Geraldo D’Agostini. 

  

Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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As Estradas Municipais, segundo definição do Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado, são vias que têm a função principal de interligar a sede urbana às sedes 

distritais e às comunidades rurais. A Estrada Municipal Geraldo D’Agostini, por ser a 

principal ligação entre os distritos, faz parte da rota do transporte intramunicipal para Vila 

Oliva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 574 - Estrada Municipal Lelio Luiz de 
Medeiros. 

Figura 575 - Estrada Municipal Astrogildo 
Augusto Stumpf. 

 

 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 

Figura 576 - Placas de sinalização da Estrada 
Municipal Geraldo D’Agostini. 

Figura 577 - Placas de sinalização da Estrada 
Municipal Lélio Luiz de Medeiros. 

 

 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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Como já mencionado no Item 8.3.3, a empresa responsável pelo transporte 

público no Município atua somente na área urbana do 1º Distrito, sendo assim, a região 

de Vila Oliva dispõe de transporte intramunicipal realizado pela Expresso Vila Oliva em 

todos os dias da semana, tendo seus horários dispostos no Quadro 66. 

 

Quadro 66 - Horários dos ônibus intramunicipais. 

Dia da semana Saídas de Vila Oliva 
Saídas de Fazenda 

Souza 
Saídas de Caxias do 

Sul 

Segunda-feira a 
sexta-feira 

06h30min nas segundas, 
quartas e sextas-feiras (via 

Rota do Sol) 

06h15min (via Ana 
Rech) 

10:00 (Fazenda Souza 
via Ana Rech) 

06h15min nas quintas-
feiras (via Água Azul) 

07h00min (vindo de Vila 
Oliva via Rota do Sol) 

11:30 (Vila Oliva via 
Ana Rech) 

13h00min (via Rota do Sol) 
07h45min (via Ana 

Rech) 
11:55 (Fazenda Souza 

via Ana Rech) 

- 
12h30min (via Ana 

Rech) 
14h00min (Fazenda 
Souza via Ana Rech) 

- 
13h00min (via Ana 

Rech) 
15h45min (Fazenda 

Souza via Rota do Sol) 

- 
13h30min (vindo de Vila 
Oliva via Rota do Sol) 

17h00min (Fazenda 
Souza via Ana Rech) 

- 
15h30min (via Ana 

Rech) 
18h15min (Vila Oliva 

via Ana Rech) 

- 
18h15min (via Ana 

Rech) 
19h00min (Fazenda 
Souza via Ana Rech) 

Sábado 

07h20min (via Rota do Sol) 06h15min 
11h25min (Fazenda 
Souza via Ana Rech) 

- 
08h00min (vindo de Vila 
Oliva via Rota do Sol) 

15h00min (Vila Oliva 
via Rota do Sol) 

Figura 578 - Transporte intramunicipal Vila 
Oliva. 

Figura 579 - Ponto de ônibus na Estrada 
Municipal Geraldo D’Agostini. 

  

Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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Dia da semana Saídas de Vila Oliva 
Saídas de Fazenda 

Souza 
Saídas de Caxias do 

Sul 

- 13h15min 
17h30min (Fazenda 
Souza via Ana Rech) 

- 
18h30min (até Ana 

Rech) 
- 

Domingo 

17h15min (via Ana Rech) 09h00min 
10h00min (Fazenda 
Souza via Ana Rech) 

 
17h45min (vindo de Vila 

Oliva) 
19h00min (Vila Oliva 

via Ana Rech) 

Fonte: Adaptado de Vila Oliva - Agência de Viagens e Turismo Ltda (2020). 

 

Como pode-se observar no quadro anterior, não há muitos horários de transporte 

para o distrito de Vila Oliva, enquanto que a maior frequência é para Fazenda Souza. 

Com isso, muitos moradores optam pelo deslocamento para os centros urbanos através 

de veículos próprios. Por conseguinte, a tendência é ter um maior fluxo de veículos de 

passeio transitando por essa área, quando comparado com um cenário onde há mais 

linhas de transporte coletivo. 

Para uma análise do tráfego local, um dos fatores a ser levantado é o volume de 

tráfego, que consiste no número de veículos que passa em uma determinada faixa da 

via durante um determinado período de tempo, e se caracteriza como um dado não 

uniforme. O volume de tráfego tem variações dentro da hora, do dia, da semana, do mês 

e do ano. 

Segundo o Manual de Estudos de Tráfego (DNIT, 2006), os horários mais 

comuns para a pesquisa são aqueles em que ocorrem os maiores fluxos, pois é nestes 

momentos que a interseção está sob solicitação máxima. Para a determinação do horário 

da pesquisa, buscou-se identificar a hora pico do local, que compreende o período do 

dia com os maiores volumes de veículos na via. Segundo o DNIT, esse parâmetro varia 

de local para local, mas tende a se manter estável em um mesmo local, no mesmo dia 

da semana, enquanto que o volume varia dentro da semana e ao longo do ano. 

 

METODOLOGIA DO MONITORAMENTO DE TRÁFEGO 

Sabendo-se o horário aproximado do pico, engloba-se o tempo em seu entorno 

para uma melhor visualização da ocorrência desse pico. Desta forma, o monitoramento 

do tráfego buscou atender os horários prováveis de pico para as áreas rurais, que tende 

a ser mais cedo nos horários da manhã e mais tarde no período da tarde, quando 

comparados às áreas urbanas. Desta forma, os horários determinados para os 
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monitoramentos foram das 17h00min às 19h00min de uma segunda-feira, dia 27 de 

janeiro de 2020 e das 06h00min às 08h00min e das 11h00min às 13h00min de uma 

terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020.  

Cabe ressaltar que os dias do monitoramento se encontram fora do período 

letivo, e que, por esta razão, não haverá incidência de transporte escolar. Além disso, 

também se encontram no período entressafras da região, indicando que haverá um fluxo 

menor de transportes nessa relação. 

O monitoramento de tráfego ocorreu através de contagens dos veículos que 

trafegam naquele local, havendo distinção de origem e destino e do tipo de cada um. O 

levantamento em campo ocorreu de forma manual utilizando-se como auxílio o aplicativo 

Traffic Survey, operado por contadores capacitados e treinados. As contagens foram 

feitas em intervalos de 15 minutos, tempo considerado ideal para não haver 

superdimensionamento ou subdimensionamento do tráfego. 

 

 

Para a classificação dos veículos utilizou-se as convenções definidas no 

aplicativo, sendo Car = veículos de passeio, Moto = motocicletas, Bus = ônibus, LCV = 

Caminhões leves e LGV = Caminhões pesados e especiais.  

Cada contador efetuou a contagem de 06 (seis) rotas distintas abrangendo as 

possibilidades de ligação entre as vias. Sendo assim, as figuras a seguir demonstram as 

rotas de cada contador. 

 

Figura 580 - Contagem de tráfego. Figura 581 - Contagem de tráfego. 

  

Fonte: Garden Engenharia (2020). 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

738 

Figura 582 - Rotas do Contador A. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 
Figura 583 - Rotas do Contador B. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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RESULTADOS 

Após o levantamento em campo, fez-se o estudo dos dados de contagem, de 

forma que se obteve os resultados demonstrados na Tabela 85 e Tabela 86, conforme 

relatórios do ANEXO 39 – RELATÓRIO CONTAGEM TRÁFEGO. 

 

Tabela 85 - Resultados da contagem do contador A. 

                   Sentido Sentido 
1 

Sentido 
2 

Sentido 
3 

Sentido 
4 

Sentido 
5 

Sentido 
6 

TOTAL 
Veículo 

Veículos de passeio 16 70 20 18 2 18 144 

Motocicleta 0 5 3 1 2 0 11 

Ônibus 1 2 0 5 0 0 8 

Caminhões Leves 1 9 3 1 0 0 14 

Caminhões Pesados 
e Especiais 

7 7 1 4 1 8 28 

TOTAL 25 93 27 29 5 26 205 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Tabela 86 - Resultados da contagem do contador B. 

                   Sentido Sentido 
1 

Sentido 
2 

Sentido 
3 

Sentido 
4 

Sentido 
5 

Sentido 
6 

TOTAL 
Veículo 

Veículos de passeio 14 2 19 15 75 13 138 

Motocicleta 0 3 4 2 5 4 18 

Ônibus 0 0 0 0 4 4 8 

Caminhões Leves 1 0 0 0 7 1 9 

Caminhões Pesados 
e Especiais 

3 3 3 3 9 5 26 

TOTAL 18 8 26 20 100 27 199 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Com os resultados obtidos, nota-se que a maior parte do fluxo, cerca de 47,8% 

em relação ao total de veículos contados, ocorreu na Estrada Municipal Geraldo 

D’Agostini, representado como Sentido 2 para o Contador A e Sentido 5 no Contador B, 

reiterando a importância desta via como ligação entre os distritos, apresentando a 

principal e maior contribuição para o fluxo local. 

Em observações feitas em campo, notou-se que não houve aglomerados de 

veículos nas estradas perpendiculares àquela supracitada, de forma que o 
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dimensionamento das estradas atende o fluxo local, não ocasionando congestionamento 

no cruzamento. 

Como demonstrado nas tabelas anteriores, os veículos que tinham como destino 

a Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf com origem das demais estradas, ou 

seja, os Sentidos 3 e 5 do Contador A e Sentido 4 do Contador B, representaram em 

torno de 12,9% (52 veículos) do total de veículos contados, mesma relação que 

apresenta os Sentidos 1, 2 e 3 do Contador B, que tem como origem esta mesma via. 

Para a Estrada Municipal Lélio Luiz de Medeiros, essa relação ficou em torno de 14,9% 

tanto como sendo origem quanto destino dos veículos. 

Do total de veículos contabilizados, quase 70% caracterizou-se como veículo de 

passeio, enquanto que os caminhões pesados e especiais representaram 13%, 

mostrando como a segunda maior categoria presente, como demonstra o gráfico da 

Figura 584. 

 

Figura 584 - Gráfico de composição do tráfego. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Com os dados obtidos da quantidade de veículos que passaram no intervalo de 

15 minutos, fez-se a curva de tráfego ao longo das horas de contagem, conforme 

demonstrado nas Figuras 585, 586 e 587. 
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Figura 585 - Curva de tráfego do período das 06h00min às 08h00min. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 
Figura 586 - Curva de tráfego do período das 11h00min às 13h00min. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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Figura 587 - Curva de tráfego do período das 17h00min às 19h00min. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Observou-se que as horas de pico local se encontram no entorno das 07h15min, 

12h15min e 18h00min, o que reflete os horários de pico característicos do Município, 

tendo como principal influência os horários de trabalho da população. Atentou-se 

também ao fato de que o volume de tráfego diminui conforme distanciamento desse 

horário, o que caracteriza a curva de volume de tráfego, mostrando coerência nos dados 

levantados. 

A instalação do empreendimento influenciará de forma significativa o trânsito 

local, fazendo com que o volume de tráfego aumente devido à demanda que um novo 

aeroporto trará para a região. Haveria tanto um aumento de tráfego de ônibus quanto de 

veículos de passeio. A Estrada Municipal Geraldo D’Agostini é a via que possui a maior 

capacidade e estrutura atualmente, porém, ainda assim, esse aumento de fluxo pode 

exigir melhorias no sistema viário local. 

Ainda, conforme proposta apresentada para o empreendimento em estudo, a 

Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf seria interrompida na área compreendida 

pela ADA, ou seja, o trecho inicial da via. A proposta de uma nova via na área é 

apresentada no ANEXO 41 – ANTEPROJETO NOVA LIGAÇÃO VIÁRIA (Anteprojeto 

para proposta de ligação viária entre a Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf e a 

Estrada Municipal Geraldo D’Agostini em função da implantação do Aeroporto Regional 

da Serra Gaúcha) deste estudo juntamente com o Programa de Melhorias da 

Infraestrutura Viária de Acesso - PMIVA (Item 14.5). O traçado sugerido busca viabilizar 
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a ligação viária na menor extensão possível, seguindo o alinhamento das divisas das 

glebas, atentando também para as condicionantes ambientais. Visto que a ligação 

proposta é uma continuidade da Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf, a 

regularização fundiária será na mesma largura desta, ou seja, 20,00 metros. Essas 

melhorias se darão como um projeto à parte do aeroporto, e ficarão sob responsabilidade 

da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. 

Atualmente a Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf serve principalmente 

como acesso dos moradores de Vila Oliva até a localidade de Juá, no Município de São 

Francisco de Paula, às margens da Rodovia RSC-453. Com as alterações supracitadas, 

as comunidades no entorno das vias de acesso ao empreendimento sofrerão impactos 

tanto positivos quanto negativos relacionados ao trânsito. Os moradores do entorno e 

das localidades próximas irão se beneficiar com as possíveis melhorias no sistema viário, 

assim como com o crescimento da economia local. Entretanto, os moradores que utilizam 

a Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf, como mencionado anteriormente, 

sofrerão um impacto maior, pois precisarão desviar a rota que era normalmente feita por 

esta estrada. 

 

PONTOS VULNERÁVEIS A ACIDENTES 

Com relação a identificação de pontos vulneráveis a acidentes, a região não 

configura pontos críticos de ocorrências de acidentes de trânsito. Conforme dados da 

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), os pontos com 

maior número de atendimentos efetuados pela fiscalização de trânsito, com danos 

materiais, acontecem, principalmente, na área central do município e regiões que não 

possuem considerável proximidade com a área de estudo, conforme demonstram a 

Figura 588 e o ANEXO 40 – PONTOS CRÍTICOS ACIDENTES. Os dados registrados 

pela SMTTM são referentes aos anos de 2016, 2017 e 2018. 
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Figura 588 - Pontos críticos de acidentes. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

8.3.5. Demanda de infraestrutura de transporte público 

O transporte público tem uma importante função na estrutura de funcionamento 

de uma cidade, proporcionando mobilidade e acesso da população às diversas 

atividades urbanas. A demanda por transporte público pode ser caracterizada por 

diferentes variáveis socioeconômicas, como o acesso à serviços, ao comercio, escolas, 

trabalho, etc. Além disso, a instalação de núcleos urbanos ou empreendimentos em 

locais remotos, exigem um planejamento de transporte público para atender as 

necessidades de locomoção da população.  

A fim de identificar a demanda de tráfego e de infraestrutura de transporte público 

com a instalação do novo Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, utilizou-se como base 

para o estudo de projeção, dados extraídos do relatório da Análise de Gestão 

Aeroportuária elaborada em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC),  a Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República (SAC/PR) e o 

Laboratório de Transportes e Logísticas (LABTRANS) e também, informações do 

Relatório de Movimentação de Passageiros no atual aeroporto de Caxias do Sul.  

O Aeroporto Regional de Caxias do Sul – Hugo Cantergiani opera 24 horas por 

dia, de segunda a domingo e oferece três voos regulares das companhias aéreas Gol e 

Azul, com origem e destino aos aeroportos de Congonhas e Campinas, no estado de 
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São Paulo. Além disso, o aeroporto recebe voos não regulares de carga e/ou 

passageiros, serviços de apoio para eventos, transporte de órgãos e enfermos, etc.  

De acordo com o relatório da Análise de Gestão Aeroportuária, entre os anos de 

2009 e 2014 foi registrado um crescimento médio de 16% ao ano na movimentação de 

passageiros. Nesse período, cerca de 98,4% dos passageiros que trafegaram pelo 

aeroporto foram oriundos de voos regulares e 1,6% de voos não regulares. O documento 

ainda revela de maneira geral a circulação de passageiros observada no aeroporto. A 

Figura 589 demonstra a movimentação no período de 2009 a 2014. 

 

Figura 589 - Movimentação de passageiros no período de 2009-2014. 

 
Fonte: Análise de Gestão Aeroportuária (2016). 

 

Quanto a circulação de passageiros nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, 

dados obtidos junto a administração do Aeroporto Regional de Caxias do Sul, revelam 

que nesse período houve uma diminuição na movimentação em relação aos anos 

anteriores. Essa queda no número de pessoas frequentando o terminal pode ser 

atribuída a crise econômica que ocorreu no país no mesmo período.  

De acordo com os registros, no ano de 2015 houve um total 193.996 

passageiros, no ano de 2016 passaram pelo aeroporto cerca de 200.934 pessoas, em 

2017 a circulação de passageiros foi de 201.179 e no ano de 2018 o aeroporto recebeu 

cerca de 205.943 pessoas. A quantidade registrada de passageiros que embarcaram e 

desembarcaram no aeroporto no período em questão pode ser visualizada na Figura 
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590. O registro completo do movimento de passageiros, bem como pousos e decolagens 

de aeronaves no período pode ser observada no ANEXO 42 – RELATÓRIO DE 

MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS. 

 
Figura 590 - Movimentação de passageiros no período 2015-2018. 

 
Fonte: Relatório de Movimentação de Passageiros no Aeroporto Regional de Caxias do Sul. 

 

A partir dessas informações, pode-se obter a média diária de passageiros que 

frequentaram o aeroporto nos últimos anos. O gráfico abaixo demostra que nos anos de 

2015, 2016, 2017 e 2018 circularam diariamente mais de 500 pessoas no Aeroporto 

Regional de Caxias do Sul. 

 
Figura 591 - Média diária de passageiros no período 2015-2018. 

 
Fonte: Relatório de Movimentação de Passageiros no Aeroporto Regional de Caxias do Sul. 
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O aeroporto localiza-se dentro do perímetro urbano do município, no Bairro 

Salgado Filho, a aproximadamente 5 km do centro da cidade, onde existe toda 

infraestrutura de transportes e locomoção. Para ligação do aeroporto com outros pontos 

da cidade, são oferecidos serviços de transporte público, tais como táxi comum e ônibus 

de linha urbana. 

Caxias do Sul é atendida por apenas uma empresa de transporte coletivo, que 

atende todo o perímetro urbano da sede municipal e possui diversos pontos de parada 

de ônibus espalhados em todos os bairros. Próximo ao aeroporto, na Avenida Salgado 

Filho existem dois pontos de ônibus, nos dois sentidos da via.  

 

 

De acordo com a VISATE, empresa que presta o serviço de transporte coletivo 

no município, as linhas/itinerários que atendem no aeroporto são: L002 - Integração 

Salgado Filho/Ana Rech e L012 - Aeroporto /Santos Dumont. As duas linhas possuem 

rota que levam até o centro da cidade e diversos pontos na área urbana de Caxias do 

Sul, como mostram as figuras abaixo. 

Embora a linha L012 leve o nome aeroporto, não é exclusiva do Aeroporto Hugo 

Cantergiani. Ela atende o bairro também e utiliza ônibus convencional de linhas urbanas, 

ou seja, não possui compartimento de bagagens. São 41 horários de atendimento ao 

longo do dia, das 05h40min às 22h30min, sendo 50% em cada sentido horário e anti-

horário. 

 

 
 
 

Figura 592 - Ponto de ônibus 1, próximo ao 
aeroporto. 

Figura 593 - Ponto de ônibus 2, próximo ao 
aeroporto. 

  
Fonte: Google Maps (2019). 
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Figura 594 - L002 - Integração Salgado Filho/Ana Rech. 

 
Fonte: Visate (2020). 

 
Figura 595 - L012 - Aeroporto /Santos Dumont. 

 
Fonte: Visate (2020). 

 
Em relação à táxis, existe um ponto fixo no aeroporto com 10 unidades lotadas 

no local. Nos momentos de chegada de voos, táxis de vários pontos da cidade ficam no 

aguardo para atendimento em fila na Avenida Salgado Filho, uma vez que os 10 veículos 

do ponto não são suficientes. O serviço é prestado pela empresa Tele Táxi de Caxias do 
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Sul, que tem foco no ramo da atividade de pontos físicos de táxi espalhados por diversos 

locais da cidade, ou, que podem ser solicitados via telefone por ligação e aplicativo. 

 
Figura 596 - Ponto de táxi em frente ao aeroporto. 

 
Fonte: Google Maps (2019). 

 

Também existe o atendimento através de uma linha de táxi-lotação, com saída 

do Bairro Petrópolis e chegada no Bairro Sanvitto. A rota tem duração de 

aproximadamente 45 minutos e possui 70 pontos de parada. O ponto do aeroporto fica 

aproximadamente na metade do trajeto, como mostra a Figura 597. 

O serviço de transporte individual de passageiros por meio de carros particulares 

de aplicativo também é bastante solicitado por pessoas que utilizam o aeroporto. O 

serviço é regularizado no município e regulamentado pela Lei nº 8.527, de 05 de janeiro 

de 2018, que dispõe sobre a prestação do serviço de transporte motorizado privado 

individual e remunerado de passageiros por aplicativos (STAP/Caxias). 
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Figura 597 - Linha Aeroporto táxi-lotação. 

 
Fonte: Moovit (2020). 

 

Com relação ao novo aeroporto, sua localização encontra-se em área rural a 

cerca de 30 km do centro do município (Figura 598), no Distrito de Vila Oliva. Como 

mencionado anteriormente, a empresa responsável pelo transporte público em Caxias 

do Sul, atua somente dentro da área urbana, sendo assim, não existem linhas de ônibus 

urbano no local. A região de Vila Oliva dispõe somente de linhas intramunicipais, 

realizado pela Expresso Vila Oliva, que possuem poucos horários de transporte com 

saída de Vila Oliva e que passam pela área do empreendimento, como pode ser 

observado no Quadro 66. Já em relação ao serviço de táxi, por se tratar de um local no 

interior, não existem pontos de carros disponíveis 24 horas nas proximidades.  

Sendo assim, sabendo que o atual e o novo aeroporto possuem a mesma 

função, e com uma projeção de receber números parecidos em relação a quantidade de 
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passageiros, como mostra o Estudo de fluxo atual e projeção de tráfego aéreo, existe a 

necessidade de oferecer a mesma infraestrutura em mobilidade e transporte. 

Serviços de transporte público que ligam aeroportos aos centros das cidades são 

comuns na maioria dos terminais pelo mundo e trata-se de um dos meios de transporte 

mais eficientes e baratos para o passageiro. Sendo assim, tendo em vista da não 

existência de ônibus urbanos na região, nem mesmo projetos para ampliação de linhas 

até o local, o empreendimento deverá oferecer o serviço de transporte público com saída 

do aeroporto até a área urbana do município e com retorno até o local. O serviço deverá 

ser ofertado de acordo com a demanda de passageiros e com frequência proporcional 

ao número de voos no aeroporto. 

Além disso, um espaço para ponto de táxi 24 horas deverá ser disponibilizado 

na área do aeroporto, tendo em vista que esse tipo de serviço é oferecido em diversos 

locais do município com grande circulação de pessoas, como rodoviária, prefeitura, 

praças e parques, grandes supermercados, shoppings, etc. Embora na região o sinal de 

internet 3G seja abrangente, o aeroporto também deverá oferecer internet via Wi-Fi nas 

dependências do empreendimento, considerando que muitas pessoas utilizam 

aplicativos de smartphone para solicitar carros de transporte.  
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Figura 598 - Localização do aeroporto atual e do novo aeroporto em Caxias do Sul. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

Para a etapa de obtenção da Licença de Instalação, será apresentado um estudo 

detalhado para o Sistema Viário e Transporte Público local por parte do município de 

Caxias do Sul, contemplando: o monitoramento do tráfego e da demanda pelo transporte 

público completo (incluindo o período letivo e épocas de safra na região), de forma a 

apresentar dados mais próximos da realidade esperada com a definição dos Projetos 

Executivos, inclusive desde os centros urbanos, em especial Fazenda Souza e Vila Oliva. 

 

8.3.6. Caracterização das condições de saúde e saneamento 

É comum dizer que o saneamento básico está intimamente relacionado às 

condições de saúde da população e mais do que simplesmente garantir acesso aos 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

753 

serviços, instalações ou estruturas que citam a lei, envolve, também, medidas de 

educação da população em geral e a busca de uma conservação dos recursos 

ambientais. 

 

SAÚDE 

Caxias do Sul conta com 217 estabelecimentos de saúde, sendo 162 

estabelecimentos privados, 55 municipais e nenhuma estadual ou federal. São 48 

unidades básicas de saúde, 1 unidade de pronto atendimento, a UPA Zona Norte, 6 

Hospitais.  

A soma dos 6 hospitais do município representa cerca de 2,6 leitos por 1.000 

habitantes, sendo que deste apenas, 1,2 leitos por 1.000 habitantes são para o Sistema 

Único de Saúde (SUS), ficando abaixo da meta estabelecida pela Organização Nacional 

de Saúde, de 3 leitos para cada 1.000 habitantes. O estado do Rio Grande do Sul 

também está abaixo da meta, com leitos totais representando 2,7 por 1.000 habitantes e 

1,9 leitos para o SUS por 1.000 habitantes. 
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Figura 599 - Localização dos hospitais. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Há somente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município, a UPA 

Zona Norte. Inaugurada em setembro de 2017, a unidade foi instalada no bairro 

Centenário II, nas margens da Rodovia Rota do Sul, afim de suprir a necessidade de 

atendimento da região norte da cidade, que há anos demandava tal equipamento. Com 

abrangência de aproximadamente 90.000 habitantes da região, a previsão é que a UPA 

possa absorver cerca de 30% da demanda gerada no Posto 24 horas, localizado no 

centro da cidade e recebe pacientes de todo o município.  
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Figura 600 - Localização dos prontos atendimentos. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Das 48 unidades básicas de Saúde, 42 estão localizadas na área urbana do 

distrito sede do município e funcionam em regime de 9 horas diárias de atendimento, 

sendo que este começa às 7h30min e se estende até às 16h30min. As demais 6 

unidades se localizam nos distritos fora do perímetro urbano e atendem durante 8 horas 

diárias, das 7h30min à 12h00min e 13h00min às 16h30min. Os principais serviços 

oferecidos são consultas médicas e de enfermagem, curativos, vacinas, fornecimento de 

medicação básica, entre outros.  

A taxa de mortalidade de menores de 5 anos do município teve gradual 

diminuição desde 2013 quanto alcançou 15,02 mortes por 1.000 nascidos vivos. Em 

2016 chegou à marca de 10,7, ficando no nível intermediário, entre 5,7 e 12 mortes para 
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cada 1.000 nascidos vivos. A meta do município é de 5,6 mortes por 1.000 nascidos 

vivos. Na Figura 601, é possível observar o crescimento em investimento público na área 

da saúde, que representa cerca de R$ 767,72 por habitante. 

 

Figura 601 - Crescimento do investimento público. 

 
Fonte: IBGE (2018). 

 

Caxias tem números oscilados em relação ao número de casos de dengue 

registrados, somando 7 no ano de 2012. Dados da 5ª Coordenadoria Regional e Saúde 

(5ª CRS), indicam que a região sobre sua gerência, que conta com 20 municípios, 

registrou 27 casos confirmados em 2016 e apenas 5 em 2017. O Estado do Rio Grande 

do Sul, teve 2.432 casos confirmados e 2016 e apenas 18 em 2017. 

Entretanto, após o número de relatos de dengue diminuírem, outra epidemia 

nacional se alastrou, a Febre de Chikungunya. Na região da 5ª CRS foram registrados 6 

casos confirmados, números menores em relação ao nordeste do país que registraram 

números alarmantes. O Zica Vírus também foi uma preocupação nacional no ano de 

2017, entretanto na região onde Caxias do Sul está localizada, não foram registrados 

casos, e em todo o estado foram confirmados somente 2.  

De acordo com dados do IBGE, Caxias do Sul teve queda nos registros de morte 

por doenças infecciosas e/ou parasitárias entre os anos de 2012 e 2014. na Figura 602 

é possível observa o registro de casos entre 2005 a 2014. 
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Figura 602 - Registros de mortes por doenças infecciosas e/ou parasitárias. 

 
Fonte: IBGE (2018). 

 

Caxias não possui registros de grandes focos geradores de água para local onde 

se reproduz o mosquito Aedes Aegypti, transmissor dessas doenças, sendo que o 

cuidado individual que cada morador deve ter com o quintal da sua residência é o 

balizador para a diminuição ou aumento destas doenças. Entretanto existem campanhas 

de conscientização, tanto por parte do poder público, quando da iniciativa privada, além 

de visitas constantes de funcionários da Secretaria Municipal da Saúde que conferem 

possíveis pontos de acúmulo e fazem coletas. 

 

Figura 603 - Secretaria Municipal da Saúde realizando 
coletas. 

 
Fonte: Site Prefeitura (2015). 

Figura 604 - Campanha de combate 
ao mosquito Aedes Aegypti. 

 
Fonte: Site CDL Caxias (2016). 
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8.3.7. Estrutura produtiva e de serviços 

Este item busca analisar a estrutura produtiva e de serviços da região, bem como 

a ordem de importância dos mesmos na economia. 

 

AGRICULTURA 

A região serrana, onde Caxias do Sul está localizada, é destaque em relação à 

fruticultura, representando quase metade da produção de frutas de mesa do estado do 

Rio Grande do Sul. Dados de 2010 indicam que no município a produção agrícola ocupa 

cerca de 12.519 hectares de área, sendo que o valor da produção agrícola é dividido em: 

uva 54,99%, tomate 32,39%, milho 6,05%, cebola 2,46%, laranja 1,91%, batata inglesa, 

feijão, mandioca, amendoim e cana-de-açúcar soma 2,2% . Esta taxa de ocupação do 

solo por plantações e lavouras corresponde a 7,62% do território municipal, ficando 

próximo à média nacional de 7,67%. 

Segundo levantamento realizado pela EMATER-RS e pelo IBGE, referente ao 

ano de 2016, indicam que a produção de maçã sofreu alto incremento nos últimos anos, 

principalmente na região serrana de dos campos de cima da serra. Caxias do Sul 

tradicionalmente tem a vitivinicultura como carro chefe de produção do setor agrícola e 

também como símbolo sociocultural de sua história, porém há diversidade de cultivos ao 

longo do território municipal. 

Em termos relativos, embora o total de área ocupada pelo cultivo de videiras seja 

de 3.550 hectares de uva e o cultivo de maçã ocupe cerca de 2.825 hectares, por 

exemplo, em termos absolutos a produção de maçã chega a 113.000 toneladas/ano, 

enquanto a uva alcança 78.100 toneladas/ano. 

Na sequência de valores, a produção que mais se aproxima é a de tomate, que 

com apenas 460 hectares cultivados produz 36.800 toneladas/ano. Ainda sobre as 

produções, a área onde se concentra a maior parte da produção de maçã está localizada 

no Distrito de Vila Oliva (cerca de 1.000 hectares), onde foram produzidos 48 milhões de 

quilogramas de maçã – somados à 433 mil caixas de cenoura, 235 mil caixas de 

beterraba, entre outros. Já a produção de uva está concentrada principalmente na região 

de oeste da cidade, na região do bairro Forqueta. 

 

PECUÁRIA 

O Distrito de Criúva é destaque na pecuária municipal, sendo responsável por 

16 mil das 40 mil cabeças de gado bovino produzidas no município. As produções se 
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dividem da seguinte maneira: 2.365,700 galináceos, 15.427 suínos, 7.125 codornas, 

5.478 ovinos, 4.036 equinos, bubalinos e caprinos 414. 

 

8.3.8. Uso e ocupação do solo 

Caxias do Sul ocupa uma área de 1.634,61 km² de território, sendo que deste 

total, 235,58 km² correspondem à área urbana atual. Os principais eixos de expansão do 

município ocorreram nos eixos de ligação com as cidades de Farroupilha e Flores da 

Cunha, ou seja, na região sudoeste do município. 

O crescimento da ocupação da área urbana aconteceu distintamente em 

algumas regiões. A primeira a se desenvolver foi a região leste da cidade, impulsionada 

principalmente pela facilidade de acesso através da Rodovia federal BR-116.  

Um movimento de ocupação do bairro São Luís com moradias destinadas a 

famílias de baixa renda foi estimulado pelo governo municipal a partir do momento em 

que instalou lá um grupo considerável de famílias. Entretanto o loteamento chamado 

Campos da Serra, está em um dos pontos mais afastados do centro da cidade, e toda a 

infraestrutura do bairro Cruzeiro, bairro vizinho, não é o suficiente para empregar tantas 

famílias. 

A região seguinte a se desenvolver foi a norte, impulsionada, principalmente pela 

ocupação irregular de grandes porções de terra, o que desencadeou uma grande 

ocupação longe do centro urbano. Entretanto sua consolidação foi rápida e a grande 

oferta de empregos na cidade fez com que seus moradores ali permanecessem e 

formassem a região mais populosa da cidade, com aproximadamente 106.838 

habitantes. 

A região norte está localizada próximo à localidade chamada de Linha 40, área 

com produtores rurais e com apelo turístico grande, tais fatores ajudam para que esta 

região tivesse seu crescimento freado. O Bairro de Ana Rech conta com as mesmas 

características e está localizado na mesma região. O bairro é uma das entradas do 

município, e luta há anos para reconquistar o posto de ponto turístico municipal, ofuscado 

pelo sucesso das indústrias localizadas lá, e pelo crescimento de loteamentos 

principalmente nos últimos 15 anos. 

A região Sul do município teve como grande impulsionador o atual aeroporto da 

cidade, o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, principalmente a partir dos anos de 1980 

onde os bairros Kayser e Rio branco se consolidaram e abriram caminho para a 

expansão dos bairros São Caetano, Bom Pastor, Esplanada e Nossa Senhora da 
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Graças. Este último está localizado na região onde passará parte da futura 3ª perimetral, 

um grande impulsionador para a região nos próximos 20/30 anos. 

Atualmente o ramo de loteamentos está aquecido no município, e a região que 

mais está recebendo estes novos empreendimentos é a Oeste, principalmente no bairro 

Desvio Rizzo. É possível observar que esta era a única região que ainda não tinha sido 

explorada pelo mercado imobiliário, embora os arredores do Shopping Iguatemi tenham 

configurado um setor misto já consolidado nos últimos 5 anos. 

Um fator significativo desta região é sua localização próxima ao município de 

Farroupilha, configurando uma tendência de união das duas cidades, através da 

implantação de loteamentos, vista com bons olhos por parte dos dois municípios, a partir 

do momento em que Caxias do Sul tem um potencial industrial e de serviços bastante 

forte, enquanto Farroupilha tem grande apelo de comércios atacadistas e fabricantes 

têxteis. 

No tocante às regiões dos Distritos de Fazenda Souza, Vila Oliva, Vila Seca e 

Santa Lúcia do Piaí, próximos à área do Aeroporto objeto deste projeto, algumas 

restrições legais fazem com que a característica rural seja predominante. Nestas regiões 

existem 08 (oito) Bacias de Captação de água instituídas por lei municipal e responsáveis 

pelo fornecimento público de água da população - são elas: Marrecas, Faxinal, Dal Bó, 

Samuara, Maestra, Sepultura, Piaí e Mulada. 

Tais áreas contam com restrições de lei, que fazem com que o uso e ocupação 

do solo seja bastante restrito, principalmente pela questão de permeabilidade do solo. O 

bairro Serrano, localizado na Região Norte do perímetro urbano, foi um caso de 

ocupação irregular sobre a bacia da Maestra, o que gerou grandes transtornos para o 

município.  

Naquele caso a construção de uma ETE municipal para tratamento de esgoto e 

a criação de uma lei de parcelamento específica para aquele bairro serviu como solução 

paliativa ao problema, entretanto ascendeu o alerta do poder público, para ter mais 

atenção e zelo com as demais bacias. A criação da Lei Complementar nº 245 (CAXIAS 

DO SUL, 2005), instituindo a Zona das Águas, corrobora com isto e oficializa tal 

preocupação. 

Os Distritos supramencionados sofreram poucas alterações com o passar dos 

anos, isto principalmente pelo apelo rural da região que conta, na sua grande maioria, 

com produtores e suas famílias. A força do distrito sede do município também é um 
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condicionante, isto porque historicamente nas cidades as pessoas preferem morar 

próximo ao trabalho e ter acesso rápido a comércio e serviço. 

A construção de um aeroporto na região será um grande marco, não somente 

para Caxias do Sul, mas para toda a Serra Gaúcha. Em termos de ocupação e uso do 

solo, a região que mais deve se beneficiar é o Distrito de Fazenda Souza, principalmente 

pelo fato de estar entre o local da construção e o restante da cidade. 

Fazenda Souza é o distrito mais desenvolvido entre os já citados anteriormente, 

e deve contar com grandes investimentos, tanto por parte do poder público quanto da 

iniciativa privada, principalmente na criação de loteamentos residenciais na região. A 

tendência de ocupação residencial nos limites de aeroportos, como aconteceu nos 

arredores do Aeroporto Regional Hugo Cantergiani dificilmente acontecerá neste caso, 

principalmente pelo fato de que este estará em uma área bastante afastada. 

Ainda sobre as questões de desenvolvimento da região, na PRANCHA 32 – USO 

DO SOLO (AID E AII) é possível observar a demarcação das futuras conexões do 

Aeroporto com a sede administrativa, bem como com os municípios da região das 

hortênsias que também serão beneficiados pelo empreendimento. Estas conexões serão 

de grande porte, tendo em vista o incremento de fluxo de veículos que será gerado. Ao 

longo destas vias está prevista uma zona de expansão urbana, tendo em vista a 

necessidade de estruturas de apoio como postos de gasolina, mercados, pontos de 

parada, restaurantes, comércios e serviços em geral. 

Na mesma prancha são destacados os principais pontos turísticos presentes nas 

áreas de influência do empreendimento, os núcleos urbanos, acessos viários e 

municípios afetados pelo mesmo. É possível, ainda, identificar as áreas de cultivo 

agropecuário a partir da análise da imagem de satélite de alta resolução utilizada como 

base cartográfica. As tonalidades de verde mais escuro representam mata nativa ou 

florestas de cultivos silviculturais, enquanto as regiões de tonalidade verde-amarelada 

estão presentes nas regiões de cultivo agrícola – conforme mencionado anteriormente 

na caracterização agropecuária regional. 

 

8.3.9. Comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas  

Conforme preenchimento e protocolo da a Ficha de Caracterização de Atividade 

(FCA) em 12 de abril de 2018, Processo IPHAN/RS n° 01512.000221/2018-16 e 

Protocolo SEI n° 411328, não foi identificada a presença de comunidades tradicionais na 

região, tais como pescadores, quilombolas e ou indígenas, conforme consulta realizada 
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junto ao banco de dados dos órgãos: IPHAN, FUNAI Fundação Cultural Palmares e 

Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas. 

A manifestação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de que não existem 

comunidades silvícolas na área de influência direta do empreendimento ou na 

possibilidade de o empreendimento influenciar o modo de vida de tais comunidades está 

apresentada no ANEXO 05 (vide Ofício n° 175/2018/SEGAT/GAB/CRLIS/Funai). Em 

consulta realizada, verificou-se que não existem comunidades silvícolas na área de 

influência direta do empreendimento ou na possibilidade de o empreendimento 

influenciar o modo de vida de tais comunidades. 

Conforme Processo n° 01420.102252/2018-21, a manifestação da Fundação 

Cultural Palmares (FCP) de que não existem comunidades quilombolas na área de 

influência direta do empreendimento ou na possibilidade de o empreendimento 

influenciar o modo de vida de tais comunidades encontra-se apresentada no Ofício n° 

145/2019/COPAB/DPA/PR-FCP. A FCP, após consulta ao banco de comunidades 

quilombolas, informou que não foram encontradas comunidades certificadas ou em 

processo de certificação no município de Caxias do Sul/RS, manifestando-se pelo não 

óbice quanto à continuidade do processo de licenciamento ambiental. 

 

8.3.10. Patrimônio arqueológico, histórico, artístico e cultural  

O patrimônio arqueológico brasileiro é constituído pelo conjunto de bens 

materiais e imateriais e, por essa razão a legislação vigente prevê os estudos 

arqueológicos antes da implantação de qualquer empreendimento que implique em 

alterações no uso do solo. 

No Brasil, a salvaguarda dos vestígios do passado ocorre por meio do IPHAN, 

órgão regulamentador responsável por preservar, divulgar e fiscalizar os bens culturais. 

O Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (IPHAN) é uma instituição federal vinculada 

ao Ministério da Cultura atualmente. A administração desses patrimônios é feita por meio 

de diretrizes, planos, instrumentos de preservação e relatórios que informam a situação 

dos bens e o que ainda deve ser feito com esses (IPHAN, 2014).  

No caso do estado do Rio Grande do Sul é o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico do Estado (IPHAE) e, no município de Caxias do Sul ocorre através do Conselho 

Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (COMPACH), na Prefeitura Municipal. 

O Município de Caxias do Sul iniciou o interesse pela preservação do seu 

patrimônio histórico-cultural a partir da década de 1980, mais precisamente em 1987, 
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quando foi sancionada a Lei Municipal 3.152, de 20 de agosto de 1987, que dispunha 

sobre a proteção do patrimônio histórico-cultural da cidade, e no Decreto nº 6.16, de 22 

de dezembro de 1987. 

A Lei Complementar nº 290, que institui o Plano Diretor do Município de Caxias 

do Sul, em seu Anexo 13 e Anexo 07 (vide ANEXO 22), relaciona os Setores de Interesse 

Patrimonial e Histórico na área urbana e na área rural de Caxias do Sul. 

Desta forma, o objetivo primordial a qualquer pesquisa arqueológica é nunca 

descartar a possibilidade de serem encontrados eventos arqueológicos em áreas 

investigadas, ainda que não haja conhecimento de registros anteriores. Nesse intuito, os 

estudos arqueológicos, históricos, artísticos e culturais têm por fim, desenvolver ações 

que contribuam para identificar, caracterizar, minimizar e mitigar as obras de construção 

de empreendimentos visando a preservação do patrimônio cultural, histórico e 

arqueológico na área de influência, constituindo assim, a construção do conhecimento 

no processo de ocupação humana na região. 

Quanto a Manifestação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) referente à implantação do empreendimento, informamos que inicialmente foi 

realizada a etapa de preenchimento da Ficha de Caracterização de Atividade (FCA) 

referente ao Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva), conforme Instrução 

Normativa IPHAN nº 001/2015, de 25 de março de 2015.  

Na elaboração da FCA foi realizada a classificação quanto a Tipologia e 

Detalhamento do empreendimento (conforme Anexos I e II da IN IPHAN n° 01/15); 

Descrição e localização do projeto; Identificação de áreas ou bens de interesse cultural/ 

sítios arqueológicos; Descrição das áreas de influência (ADA, AID e AII); Estruturas 

provisórias e permanentes necessárias a implantação do empreendimento; Dados 

relativos às Terras Indígenas, Quilombolas e Cavidades Naturais Subterrâneas deverão 

ser obtidos junto aos órgãos responsáveis e Anotações de Responsabilidade Técnica. A 

Ficha de Caracterização de Atividade do empreendimento Aeroporto foi protocolada em 

12 de abril de 2018, conforme Processo IPHAN/RS n° 01512.000221/2018-16 e 

Protocolo SEI n° 411328. Portanto, em 30 de abril de 2018 foi emitido o Termo de 

Referência Específico (TRE N° 55 / IPHAN-RS). 

O empreendimento recebeu o enquadramento de nível III em função de sua 

tipologia (anexo II da IN IPHAN n° 01/2015) e caracterização (anexo I da IN IPHAN n° 

01/2015), ou seja, enquadrado como sendo de média e/ou alta interferência sobre as 

condições vigentes do solo (Nível III), grandes áreas de intervenção, com limitada ou 
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inexistente flexibilidade para alterações de localização e traçado, e em atendimento aos 

estudos visando subsidiar o cumprimento do TRE N° 55/IPHAN-RS foi elaborado o 

Projeto de Avalição do Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA). 

O Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos CNSA/SGPA apresenta os sítios 

arqueológicos brasileiros cadastrados no IPHAN, com todo o detalhamento técnico e 

filiação cultural dos Sítios Arqueológicos. No município de Caxias do Sul/RS há no CNSA 

56 registros de sítios arqueológicos (Figura 605). 

 
Figura 605 - Consulta sobre Sítios Arqueológicos/CNSA/SGPA cadastrados em Caxias do Sul. 

 

 

Fonte: Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos CNSA / SGPA (2018). 

 

Consultando os registros de sítios arqueológicos no CNSA/SGPA para a área de 

influência indireta, foram encontrados, portanto: 56 registros de sítios arqueológicos em 

Caxias do Sul, 06 registros de sítios arqueológicos em Gramado, 02 registros de sítios 

arqueológicos em Canela, 05 registros de sítios arqueológicos em Nova Petrópolis, 34 
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registros de sítios arqueológicos em São Francisco de Paula e 06 registros de sítios 

arqueológicos em São Marcos. 

O Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico elaborado 

contemplou: 

• Contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, 

por meio de levantamento de dados secundários, a partir de consulta à 

bibliografia especializada; 

• Proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica 

da Área Diretamente Afetada (ADA), prevendo levantamento de dados 

primários em campo com base em levantamento prospectivo intensivo de 

subsuperfície; 

• Proposição das atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos 

visando registrar, classificar e conservar o material arqueológico oriundo da 

execução do Projeto; 

• Indicação de instituição de guarda e pesquisa para a guarda e conservação 

do material arqueológico localizada em cada unidade federativa onde a 

pesquisa será realizada; 

• Currículo do arqueólogo coordenador, do arqueólogo coordenador de 

campo, se houver, e da equipe tecnicamente habilitada; 

• Declaração de participação de todos os membros da equipe de pesquisa; 

• Proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais 

acautelados das atividades a serem realizadas no local, destinadas à 

comunidade local e ao público envolvido; 

• Proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, 

divulgação científica e extroversão; 

• Delimitação da área abrangida pelo projeto em formato Shapefiles; 

• Prova de idoneidade financeira do projeto; 

• Cópia dos atos constitutivos ou lei instituidora, se pessoa jurídica; 

• Relação, quando for o caso, dos sítios a serem pesquisados com indicação 

exata de sua localização; 

• Definição dos objetivos; 

• Sequência das operações a serem realizadas no sítio; 

• Cronograma da execução; 
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• Mapa imagem em escala compatível. 

 

O PAIPA foi apresentado em consonância cronológica com os demais estudos 

exigidos pelo órgão envolvido no processo de licenciamento ambiental e considerando 

os estudos anteriormente executados e em andamento na área de influência do 

empreendimento. Após à aprovação do projeto, ou seja, foi executado o PAIPA e 

apresentado o Relatório de Avaliação do Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA), 

submetido à avaliação do IPHAN, contendo os resultados da pesquisa, nos termos do 

artigo 20 da Instrução Normativa IPHAN n° 001/2015 e Artigos 11 e 12 da Portaria IPHAN 

n° 07/1988.  

Em atendimento as orientações do licenciamento ambiental/cultural frente ao 

TRE, ao PAIPA e seus anexos, em 31 de janeiro de 2019, foi protocolado o Relatório de 

Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA) contemplando os objetivos, 

a execução da metodologia prevista no projeto, a descrição das atividades de campo e 

a malha de sondagens que nortearam a pesquisa, para fins de análise e emissão de 

anuência às licenças ambientais necessárias para todas as fases do licenciamento do 

Aeroporto.  

Em consulta realizada junto à Secretaria Municipal da Cultura de Caxias do Sul, 

não existem bens tombados, patrimônio artístico e cultural na área diretamente afetada 

do empreendimento. No ANEXO 22 são apresentadas as informações referentes ao 

levantamento dos bens e sítios arqueológicos, históricos, culturais e artísticos existentes 

num raio de 20 km da área do novo Aeroporto, conforme Memorando n° 07/2018 da 

DIPPAHC – Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural (Processo n° 

2018/13071). 

O patrimônio cultural e o turismo em Caxias do Sul tiveram um grande avanço 

com o projeto “VICTUR- Valorização do Turismo Integrado à Identidade Cultural dos 

Territórios”. O projeto é fruto do Programa URB-AL desenvolvido e financiado pela União 

Europeia de outubro de 2004 a junho de 2007. Os estudos foram realizados pelos 

seguintes órgãos: a parte institucional política coube à Prefeitura Municipal de Caxias do 

Sul e a elaboração técnica, à Universidade de Caxias do Sul. Por meio de um amplo 

inventário realizado no município foram diagnosticadas e apresentadas proposições 

diversas (TONUS, 2007; CAXIAS DO SUL, 2007). 

A seguir são apresentados os principais setores de interesse patrimonial e 

histórico na área urbana e na área rural do município de Caxias do Sul (segundo Plano 
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Diretor do Município). Para fins de identificação das principais rotas que porventura 

venham a se beneficiar com a implantação do novo aeroporto de Caxias do Sul, no 

Memorando n° 07/2018/ DIPPAHC/ CAXIAS DO SUL são apresentadas as principais 

relações: 

• Relação dos Bens Tombados pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Caxias 

do Sul. 

• Índice de Fichas de Inventário dos Bens Relacionados no Programa URB-

AL - Projeto Victor “VICTUR - Valorização do Turismo Integrado à Identidade 

Cultural dos Territórios”, que relaciona os bens da Zona Rural de Caxias do 

Sul. 

• Sítio Ferroviário de Caxias do Sul situado na Rua Dr. Augusto Pestana, n° 

50 e outros no Município de Caxias do Sul, conforme Parecer Técnico N° 

19/05, do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, com área 

de proteção delimitada pelo conjunto de edificações e espaços 

compreendidos no Mapa do Sítio Ferroviário, área protegida instituída pela 

Portaria nº 011/05/SEDAC, tombado pelo IPHAE.  

• Setor Especial de Interesse Patrimonial - Zona Especial do Centro Histórico 

(Mapa do Centro Histórico - área protegida no Centro de Caxias do Sul). 

 

Algumas das edificações tombadas encontradas em Caxias do Sul e que 

pertencem à Zona de Centro Histórico Centro foram: o Museu Municipal, Antiga Casa 

Saldanha, Residência da Família Sassi, Antigo Banco Francês e Italiano, Antigo Cine 

Central, Antiga Residência da Família Scotti, Clube Juvenil, Metalúrgica Abramo Eberle, 

Residência Abramo Eberle e Clube Juventude.  

No quadro abaixo é apresentada a síntese dos Bens Tombados pelo Patrimônio 

Histórico e Cultural de Caxias do Sul, inscritos e com lançamento do respectivo Livro de 

Tombo. 
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Quadro 67 - Síntese da Relação dos Bens Tombados pelo Patrimônio Histórico e Cultural de 
Caxias do Sul. 

N° Referência Localização 
Processo 

Administrativo 
Lançamento Informações Gerais 

1 Casa Saldanha 
Av. Júlio de Castilhos, n° 
1944 - Centro. Quadra nº 

0023, lote nº 001. 
9.504/85 

Livro do 
Tombo em 
14/04/1988, 
às fls.004. 

Antiga residência da 
família Saldanha. Obra 

do arquiteto italiano Luigi 
Valiera, concluída em 

1930. 

2 

Painel "Do 
Itálico Berço à 

Nova Pátria 
Brasileira" 

Centro Administrativo 
Municipal Vinícius Ribeiro 

Lisboa. Rua Alfredo 
Chaves, n° 1333 - 

Exposição. Quadra nº 
1843, lote nº 001. 

1999/17618-4 

Livro do 
Tombo em 
08/05/2001, 
às fls. 006. 

Antigo Pavilhão da Festa 
da Uva. Obra consiste 
num mural pintado a 

óleo sobre reboco pelo 
artista italiano Aldo 

Locatelli. 

3 

Moinho Sul-
Brasileiro 
(Moinho 
Germani) 

Rua Coronel Flores, n° 
810 - São Pelegrino. 

Quadra nº 1739, lote nº 
012. 

2000/22878-1 

Livro do 
Tombo em 
08/05/2001, 
às fls. 007. 

Antigo Moinho Sul-
Brasileiro. Conjunto 

composto pela unidade 
industrial de 

processamento do trigo, 
inaugurado em 1928.  

4 
Museu 

Municipal 

Rua Visconde de Pelotas, 
n° 568 - Centro. Quadra 

nº 0021, lote nº 018.  

1999/17620-9 
e 2000/21811-

0 

Livro do 
Tombo em 
28/11/2001, 
às fls. 008. 

Antiga Intendência e 
Prefeitura Municipal. 

Casa em estilo eclético, 
construída em 1880. 

5 
Capitel da 
Mariana 

Rua Matheo Gianella, nº 
499 - Santa Catarina. 

Quadra nº 0894, lote nº 
018.  

2000/16499-2 

Livro do 
Tombo em 
28/05/2002, 
às fls. 009. 

Construído por Giovanni 
Micheli em 1881 em 

retribuição a uma graça 
alcançada. 

6 
Capela de 

Nossa Senhora 
do Rosário 

Rua Benjamin Custódio 
de Oliveira, s/nº - 
Charqueadas - 

Loteamento Vila do 
Rosário. Quadra nº 3966, 

lote nº 010. 

1999/25030-2 

Livro do 
Tombo em 
08/10/2002, 
às fls. 010. 

Edificação construída 
em 1931, na localidade 

denominada Mato 
Queimado. 

7 
Casa da Família 
Scopel - Museu 

de São Brás 

Capela de São Brás -Ana 
Rech. Travessão 

Cremona. Lote rural nº 
006.  

2001/1868-1 

Livro do 
Tombo em 
21/10/2002, 
às fls. 011. 

Antiga residência da 
Família Bacchi Scopel, 

construída na década de 
1930. 

8 

Arquivo 
Histórico 

Municipal João 
Spadari Adami  

Av. Júlio de Castilhos, n° 
318 - Nossa Senhora de 
Lourdes. Quadra nº 085, 

lote nº 028.  

1999/17619-0 

Livro do 
Tombo em 
22/10/2002, 
às fls. 012. 

Antiga casa de comércio 
e mais tarde o Hospital 

Carbone. 

9 
Moinho da 
Cascata 

Rua Luís Covolan, s/nº - 
Santa Lúcia. Quadra nº 

2838, lote 001. 
2000/27625-4 

Livro do 
Tombo em 
14/11/2002, 
às fls. 013. 

Antigo Moinho Ítalo 
Brasileiro (Fábrica de 
Massas Alimentícias), 
construído a partir de 

1905. 

10 
Museu Casa de 

Pedra 

Rua Matteo Gianella, s/nº 
- Santa Catarina. Quadra 

nº 3897, lote nº 001.  

1999/17622-1 
e 2000/21812-

7 

Livro do 
Tombo em 
30/06/2003, 
às fls. 014. 

Antiga moradia de 
Giuseppe Lucchese e 
seus filhos, construída 
no final do século XIX. 

11 
Lanifício Matteo 

Gianella 

Rua Professor Marcos 
Martini, s/nº - Santa 

Catarina. Quadra nº 3893, 
lotes nº 002 e 003.  

2001/13443-8 

Livro do 
Tombo em 
30/06/2003, 
às fls. 015. 

Antigo Lanifício e 
Tecelagem Matteo 

Gianella e Residência da 
Família.  

12 Marco em 
Memória às 

Rodovia BR 116, n° 1018 
- Petrópolis. Quadra nº 

0870, lote nº 003.  
2002/20429-9 Livro do 

Tombo em 

Monumento registra o 
trágico episódio de 

22/07/1943 quando sete 
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N° Referência Localização 
Processo 

Administrativo 
Lançamento Informações Gerais 

Moças 
Operárias 

30/06/2003, 
às fls. 016. 

jovens trabalhadoras 
morreram devido à 

explosão no setor de 
fabricação de material 

bélico. 

13 
Capela de São 

Roque 

Localidade de Capela 
São Roque - Fazenda 

Souza. Estrada Municipal 
que une as localidades de 

Fazenda Souza e Zona 
Lise. 

1999/5346-3 e 
2000/18817-1 

Livro do 
Tombo em 
22/08/2003, 
às fls. 017. 

Antiga Capela de Vila 
Oliva, construída em 

1936, remontada no ano 
de 1948 em São Roque. 

14 
Residência da 
Família Bedin 

Rua Coronel Flores, n° 
717 - São Pelegrino. 

Quadra nº 1740, lote nº 
021.  

2002/20427-6 

Livro do 
Tombo em 
08/09/2003, 
às fls. 018. 

Antiga moradia da 
Família Bedin, 

construída na década de 
1910. 

15 
Patronato 
Agrícola 

Rua Professora Maria 
D'Ávila Pinto, n° 55 - 
Marechal Floriano. 

Quadra nº 0309, lote nº 
015.  

2002/20431-3 

Livro do 
Tombo em 
08/09/2003, 
às fls. 019 e 

020. 

Era um internato de 
meninos órfãos e 

carentes. Inaugurado em 
1928 por Getúlio Vargas, 

foi o primeiro prédio 
construído 

exclusivamente para 
assistência social. 

16 
Moinho 

Progresso 

Rua Coronel Flores, n° 
603 - São Pelegrino. 

Quadra nº 1737, lotes nºs 
001, 002, 003 e 004.  

2002/20432-0 

Livro do 
Tombo em 
08/09/2003, 
às fls. 021. 

Prédio com influência da 
arquitetura industrial 

europeia construído na 
década de 1920. 

Antigamente serviu para 
armazenamento e 

moagem de milho e 
aveia. 

17 Banco Mercantil 
Av. Júlio de Castilhos, n° 
1781 - Centro. Quadra nº 

0031, lote nº 004.  
2002/20430-7 

Livro do 
Tombo em 
18/12/2003, 
às fls. 022. 

Antigo Banco Francês e 
Italiano para a América 

do Sul. O projeto em 
estilo renascentista, 

característico da 
arquitetura comercial no 
estado do Rio Grande 
do Sul, ano de 1924. 

18 

Residência da 
Família Scotti - 

"Farmácia 
Central" 

Av. Júlio de Castilhos, n° 
1691 - Centro. Quadra nº 

0031, lote nº 010.  
2002/20423-0 

Livro do 
Tombo em 
25/08/2004, 
às fls. 023. 

Inicialmente foi 
residência e depois se 

tornou o banco popular. 
Construída na década 

de 1920, destacando-se 
elementos do 
neoclássico. 

19 
Residência da 
Família Sassi 

Av. Júlio de Castilhos, n° 
1803 - Centro. Quadra nº 

0031, lote nº 002. 
2002/20424-7 

Livro do 
Tombo em 
25/10/2004, 
às fls. 024. 

Antiga moradia da 
Família Sassi, 

construída em 1922. 

20 
Cantina Pão e 

Vinho 

Rua Ludovico Cavinato, 
nº 1757 - Santa Catarina. 
Quadra 1554, lote nº 007.  

2005/20416-0 

Livro do 
Tombo em 
10/11/2005, 
às fls. 025 e 

026. 

Antiga Cantina e 
Residência José 

Andreazza. Conjunto 
formado pela edificação 
em pedra e alvenaria de 
tijolos (1916) e por mais 
uma em pedra (1920). 
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N° Referência Localização 
Processo 

Administrativo 
Lançamento Informações Gerais 

21 
Capela do 

Santo Sepulcro 

Av. Júlio de Castilhos, 
s/nº - Nossa Senhora de 
Lourdes. Quadra nº 82, 

lote nº 015.  

2005/11218-4 

Livro do 
Tombo em 
10/01/2005, 
às fls. 027 e 

028. 
Retificação às 

fls. 048. 

Edificação construída 
em 1937, contém 

elementos da arquitetura 
gótica. 

22 
Metalúrgica 

Abramo Eberle 

Rua Sinimbu, nº 1670 - 
Centro. Os cinco lotes 
estão localizados no 

quarteirão formado pelas 
Ruas Sinimbu, Borges de 

Medeiros, Marquês do 
Herval e Os Dezoito do 

Forte. 

2005/20418-2 

Livro Tombo 
em 

06/01/2006, 
às fls. 029. 

Conjunto de prédios 
sobre cinco lotes 

contíguos, onde se 
destaca aquele 

encimado pela torre do 
relógio. Construídos em 
épocas distintas entre os 

anos 1930 a 1950. 

23 
Residência de 
Abramo Eberle 

Rua Sinimbu, nº 1549 - 
Centro. Quadra nº 50, lote 

nº 002.  
2005/20417-6 

Livro do 
Tombo em 
06/01/2006, 
às fls. 030. 

Antiga moradia da 
família Eberle. 

Construída em 1938, 
com detalhes do 

renascimento italiano. 

24 
Monumento 
Nacional ao 

lmigrante 

Rodovia BR 116 - 
Petrópolis. Quadra nº 

1658, lote nº 002.  
1999/17621-5 

Livro Tombo 
em 

19/10/2007, 
às fls. 031. 

Inaugurado em 
28/02/1954 pelo 

Presidente da República 
Getúlio Vargas. 

25 Clube Juvenil 
Av. Júlio de Castilhos, nº 

1677 - Centro. Quadra 40, 
lote urbano nº 002.  

2007/7980-4 

Livro Tombo 
em 

12/12/2007, 
às fls. 032. 

Há quase 90 anos 
permanece como sede 

do Clube Juvenil. Desde 
8/12/1928, a sede 

própria da entidade 
(fundada em 1905). 

26 Auto Palácio 
Rua Sinimbu, nº 1345. 

Quadra nº 59, lotes nº s 
008 e 010.  

2006/14856-3 

Livro Tombo 
em 

12/12/2007, 
às fls. 033. 

Antigamente foi uma 
revenda de carros da 

General Motors, 
inaugurado em 1946. 

27 
Residência 

Finco 

Av. Júlio de Castilhos, nº 
688. Quadra nº 82, lote nº 

040.  
2005/26793-0 

Livro Tombo 
em 

12/12/2007, 
às fls. 034. 

Antiga moradia de 
Benvenuto Conte e 

família, construção de 
estilo eclético, do início 

do século XX. 

28 
Capela de 

Santa Lúcia 

Rua Jacob Luchesi, s/nº. 
Quadra 2753, parte do 

atual lote nº 003.  
2007/7554-5 

Livro Tombo 
em 

12/12/2007, 
às fls. 035. 

Inaugurada em 1914, 
construção apresenta 

elementos do estilo neo-
românico. 

29 
Edificações do 

Recreio da 
Juventude 

-Av. Júlio de Castilhos, nº 
1729, Quadra nº 31, lote 

nº 14 (antigo Cine 
Central). 

-Rua Pinheiro Machado, 
nº 1762, Quadra nº 31, 

parte do lote nº 07 (Sede 
Social). 

-Esquina das ruas 
Pinheiro Machado e 
Marquês do Herval, 

Quadra nº 31, parte do 
lote nº 09 (o prédio 

conhecido como "toca") 

2008008781 

 

Livro Tombo 
em 

15/12/2008, 
às fls. 036 e 

037. 

Antigo Cine Central 
(Cinema Central). 

Inaugurado em 1928, foi 
maior casa de 

espetáculos do centro 
da cidade, na época. 

Parte do conjunto do 
antigo Cine Central, 
prédio A Toca, do 

Recreio da Juventude 
(abriga a Toca, espaço 
de carteado do clube). 
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N° Referência Localização 
Processo 

Administrativo 
Lançamento Informações Gerais 

30 
Igreja Matriz de 

Galópolis 

Lote rural nº 43, 
Travessão Solferino, 3° 

Distrito - Galópolis. 
2008033061 

Livro Tombo 
em 

01/072010, às 
fls. 038. 

Igreja do Nª Sª Rosário 
de Pompéia. A 

construção da Igreja 
Matriz realizou-se entre 

os anos de 1938 a 1947. 

31 
Moinho de 

Cereais Boca 
da Serra 

Terreno rural situado no 
lugar denominado "Boca 

da Serra", 5° Distrito. 
2009006896 

Livro Tombo 
em 

01/07/2010, 
às fls. 039. 

Antigo Moinho de 
Cereais Boca da Serra, 

construído entre os anos 
de 1920 a 1930. 

32 
Residências de 
Hercules Galló 

Lote rural nº 72, 
Travessão Santa Rita, 3ª 

Légua - Galópolis. 
2009/043317-0 

Livro Tombo 
em 

01/07/2010, 
às fls. 040 e 

041. 

Transformada em 
museu em Galópolis, 
conjunto formado por 
duas edificações de 

madeira, construídas em 
1904. 

33 
Residência 

Cesa Valduga 

Rua Bento Gonçalves, nº 
1843, esquina com a rua 
Dr. Montaury, Lote nº 2, 

Quadra nº 29. 

2010024924 

Livro Tombo 
em 

07/12/2010, 
às fls. 042. 

Antiga moradia da 
família de Cesa 

Valduga, construída na 
segunda década do 

século XX. 

34 
Capela da 

Beata Virgem 
Maria da Rocca 

Travessão Hermínia - São 
Virgílio da 6° Légua.  

2009014520 

Livro Tombo 
em 

20/01/2011, 
às fls. 043. 

Inicialmente uma capela 
em madeira, e, depois 
no templo de pedras. 

Inaugurada em 
04/08/1892. 

35 
Moinho Nossa 

Senhora do 
Carmo 

Rua Quinze de Novembro 
esquina com a Rua Júlio 
de Castilhos, parte dos 
Lotes nºs 07 e 09 da 

Quadra nº 02 - Criúva. 

2011010298 

Livro Tombo 
em 

28/11/2011, 
às fls. 044. 

Pontuando o 
desenvolvimento 

econômico de Criúva, 
inaugurado em 1952. 

36 
Antigo 

Armazém 
Fachini 

Rua 15 de Novembro. 
Quadra nº 05, Lote nº 01 - 

Criúva. 
2010042147 

Livro Tombo 
em 

19/12/2011, 
às fls. 045. 

Edificação de 1910, 
antigo comércio familiar 
com residência ao lado.  

37 

Campus 8 da 
Universidade de 
Caxias do Sul - 

Cidade das 
Artes 

Av. Frederico Segalla. 
Quadra nº 2889, Lote nº 

02. 
2011041040 

Livro Tombo 
em 

20/12/2012, 
às fls. 046. 

Antigo Colégio Santa 
Francisca Xavier 

Cabrini. O projeto foi 
finalizado na década de 
1950 e a inauguração 

ocorreu em 1961. 

38 
Antiga 

Residência 
Zandomeneghi 

Rua Feijó Júnior, nº 953 - 
São Pelegrino. Quadra nº 

126, Lote nº 40.  
2012031774 

Livro Tombo 
em 

28/11/2013, 
às fls. 047. 

Antiga residência de 
Zandomeneghi. Casa 
recebeu em 1960 um 
segundo pavimento, 

obra do arquiteto italiano 
João Viel 

39 
Cooperativa 
Vitivinícola 
Forqueta 

Rua Luiz Franciosi Sério - 
Forqueta. Quadra nº 

3278, Lote nº 01. 
2011033368 

Livro Tombo 
em 

26/12/2013, 
às fls. 049. 

Segue como cooperativa 
e abriga um museu junto 

a Rede Ferroviária 
Federal S.A. 

40 
Antiga 

Residência e 
Cartório Balen 

Rua Alfredo Chaves, nº 
777 e nº 779 - Centro. 
Quadra nº 050, Lote nº 

20. 

2012038302 

Livro Tombo 
em 

10/03/2014, 
às fls. 050. 

Antiga residência no 
pavimento superior e 
cartório no pavimento 

inferior. 

41 
Cooperativa 

São Victor Ltda 

Rua Dr. Augusto Pestana, 
nº 55. Quadra nº 1.740, 

Lote nº 18.  
2011037410 Livro Tombo 

em 

Antiga Cooperativa São 
Victor. O terreno foi 

adquirido em 1932, para 
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N° Referência Localização 
Processo 

Administrativo 
Lançamento Informações Gerais 

20/03/2015, 
às fls 051-2. 

facilitar o transporte e 
distribuição dos 

produtos. 

42 
Antiga 

Residência 
Sanvitto 

Av. Júlio de Castilhos, nº 
1989 - Centro. Quadra nº 

013, Lote nº 8. 
2014005892 

Livro Tombo 
em 

20/05/2015, 
às fls. 053. 

Antiga moradia da 
Família Sanvitto. Casa 
em estilo eclético, com 

colunas jônicas. 

43 

MAESA - 
Metalúrgica 

Abramo Eberle 
S.A - Fábrica 2 

Ruas Plácido de Castro, 
Dom José Barea, Pedro 
Tomasi e 13 de Maio.  

201101667 

Livro Tombo 
em 

02/06/2015, 
às fls. 054-6. 

Inaugurado em 1948, 
concentrava os 

trabalhos de fundição, 
mecânica, forja e 

produção de talheres. 

44 
Antigo Hotel 

Casara 

Av. Rio Branco, nº 566 - 
Rio Branco. Quadra nº 

0134, Lote nº 8. 
2015/42447 

Livro Tombo 
em 

30/09/2016, 
às fls. 057. 

Construído pela família 
Casara em 1927 (antigo 

Hotel Avenida). Foi 
destruído por um 

incêndio em 27/05/2018. 

45 

Hidráulica 
Municipal 
Borges de 
Medeiros 

Rua Professora Viero, 
s/nº - Madureira. Quadra 

nº 0831, Lote nº 001. 
2015/37131 

Livro Tombo 
em 

26/12/2016, 
às fls. 058. 

Instalada entre 1919 e 
1921, a partir da 

captação da água de 
quatro vertentes 

localizadas nas terras de 
Antônio Giuriolo, atual 

Parque Getúlio Vargas. 

46 
Antiga 

Residência 
Reisner/Nienow 

Distrito de Vila Cristina 2016/47879 

Livro Tombo 
em 

28/12/2016, 
às fls. 059. 

Retificação às 
fls. 063. 

Construída nos idos de 
1860 pelo imigrante 

alemão Carl Reisner e 
cujo último morador foi 
Ernesto Nienow. Atual 
espaço cultural História 

& Memória de Vila 
Cristina. 

47 
Antiga 

Residência 
Rizzi 

São Virgílio - Forqueta. 2016/47511 

Livro Tombo 
em 

29/05/2017, 
às fls. 060 e 

061. 

- 

48 
Antiga 

Residência 
Sebben 

Rua Os Dezoito do Forte, 
nº 1652, Lote 08, Quadra 

43. 
2015/47791 

Livro Tombo 
em 

29/05/2017, 
às fls. 062. 

- 

49 
Antiga Chácara 

Ungaretti 
Rua Os Dezoito do Forte. 

2016/32031001 
e 

2017/23595001 

Livro Tombo 
em 

01/12/2017, 
às fls. 064, 
065 e 066. 

Antiga propriedade da 
família Ungaretti/Triches 

desde os anos 1950. 

50 
Antiga 

Residência 
Família Stedile 

Rua Sinimbu, n° 1128. 2013/050034 

Livro Tombo 
em 

28/12/2017, 
às fls. 067. 

- 

Fonte: Adaptado de Bisol (2017). 

 

Tramita na Câmara de Vereadores o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI) de Caxias do Sul, protocolado em dezembro de 2017, para substituir o 

atual Plano Diretor Municipal. O Anexo 09 do PDDI apresenta os Setores de Interesse 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

773 

Histórico Municipal, compreendendo 109 pontos de interesse histórico e cultural e Sítios 

Arqueológicos (SIH). O Anexo 14 do PDDI apresenta nos Setores de Interesse na Zona 

Urbana, compreendendo 125 pontos de interesse, incluindo os que estão localizados 

dentro do Setor Especial Centro Histórico e Setor Especial Estação Ferroviária (vide 

ANEXO 22). 

 

8.3.11. Reassentamento e desapropriação 

Na área onde será construído o aeroporto existe somente as residências dos 

produtores, sem grandes realojamentos de grandes grupos de famílias. As 

desapropriações estão gravadas no Decreto nº 19.692, de 28 de junho de 2018, 

constante no ANEXO 03. 

 

8.3.12. Quanto às medidas mitigadoras 

As medidas mitigadoras serão detalhadas após a conclusão de todo diagnóstico 

ambiental, ou seja, levantamento das considerações conforme prognóstico ambiental. 

No Capítulo 13 “Medidas Mitigadoras e Compensatórias”, serão elencadas através de 

um plano de medidas, em especial daquelas vinculadas ao meio socioeconômico, 

buscando-se, a inserção regional do Empreendimento. 

 

8.4. Passivos Ambientais 

A avaliação de Passivos Ambientais é um instrumento que visa principalmente 

fornecer uma avaliação dos potenciais riscos, relacionados a cumprimento da legislação 

ambiental vigente naquela data ou a quaisquer obrigações de fazer, de deixar de fazer, 

de indenizar, de compensar ou de assumir qualquer outro compromisso de caráter 

ambiental com impacto econômico sobre o negócio. 

As possíveis situações de passivos ambientais serão identificadas na ocorrência 

dentro da ADA do empreendimento, áreas onde serão fornecidas anuências por parte 

dos proprietários. Nesta etapa foram levantados os possíveis focos nas áreas anuídas, 

sendo concluída esta etapa quando da liberação de acesso em todas as áreas a serem 

desapropriadas.  

Os estudos deverão estar em conformidade com o Termo de Referência n° 

18/2018 (FEPAM), com a legislação vigente do CONAMA e a norma técnica NBR 15515-

1:2011 (Parte 1 – Avaliação Preliminar). Para identificação e levantamento de passivos 

ambientais foram utilizadas referências bibliográficas, coleta de dados existentes, cartas 
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topográficas, informações históricas disponíveis, estudo sobre o meio físico, uso e 

ocupação, imagens de satélite e visita técnica na área do empreendimento (inspeção de 

reconhecimento da área) e em seu entorno a fim de caracterizar as áreas que possam 

ter sofrido impacto ambiental.   

Nesta etapa foi realizada uma avaliação preliminar, de modo a identificar a 

possível existência de contaminação na área mediante coleta de dados existentes e 

realização de inspeção de reconhecimento da área. Para a realização do levantamento 

de passivo ambiental foram realizadas algumas atividades básicas, a saber:  

• inspeção ambiental da área diretamente afetada (sítio aeroportuário) ou 

processo a ser analisado;  

• documentação fotográfica dos itens de passivo encontrados;  

• identificação dos processos de transformação ambiental que deram origem 

aos itens de passivo identificados;  

• caracterização ambiental dos itens de passivo e de seus processos 

causadores; hierarquização dos itens de passivo, em termos de sua 

representatividade, assim como de seus processos causadores.  

 

Quando da avaliação conclusiva de passivo ambiental, serão propostas 

atividades relativas às ações corretivas e preventivas. Caso necessário será 

recomendada a etapa de investigação confirmatória, ou seja, a realização de avaliação 

preliminar é pré-requisito para a realização das etapas subsequentes da avaliação de 

passivo ambiental.  

Durante as vistorias nas propriedades anuídas, foram identificadas e levantadas 

as seguintes situações de passivos ambientais: 

 

a. Meio Físico (possíveis áreas contaminadas; jazidas ou áreas de 

mineração, empréstimos, bota-foras* (*disposição de material mineral 

inservível/excedente) ou outras áreas de apoio abandonadas ou não-

recuperadas; processos erosivos em desenvolvimento; interferências 

sobre drenagem fluvial; etc.) 

Durante a primeira campanha de trabalho de campo, um dos objetivos foi a 

identificação de possíveis pontos de extrema intervenção antrópica dentro da área do 

futuro Aeroporto, configurando passivos ambientais. No total, foram reconhecidas até o 
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momento três áreas de passivos sobre o meio físico, onde se recomenda um estudo 

comprobatório para futura recuperação da área degradada. 

 

Arroio Balardin Central Montante 

Junto às cabeceiras deste curso d’água, no matagal junto às construções, foi 

identificado um ponto de descarte de esgoto doméstico bruto. O local de descarte gera 

um acúmulo de esgoto dentro do leito do arroio, formando uma espessa lâmina de 

material acinzentado e lamacento de forte odor desagradável. Duas saídas de 

tubulações foram encontradas, as quais certamente transportam os resíduos gerados 

nas edificações. Ademais, existe um amplo descarte de lixo dentro do matagal, em sua 

maioria restos plásticos e resíduos domésticos.  

 

Figura 606 - Área de acúmulo de esgoto 
doméstico. 

 

Figura 607 - Detalhe do leito do arroio 
impactado. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 
Figura 608 - Uma das tubulações emissoras de 

efluente. 

 

 
Figura 609 - Acúmulo de resíduos no matagal. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Arroio Balardin Central Jusante 

À jusante do mesmo arroio identificou-se um ponto de descarte de resíduo 

orgânico dentro do arroio. Restos de alimentos são depositados sem controle e geram 

um acúmulo que acaba por contaminar o curso d’água. 

 

Figura 610 - Descarte de restos alimentares no arroio. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Pedreira e Tanque de Abastecimento 

A área da cava a céu aberto existente na área já configura um passivo pelo fato 

de ter havido exploração mineral sem recuperação da lavra após o encerramento da 

extração. Junto à margem da cava, na porção superior, se encontra instalado um tanque 

de óleo diesel para o abastecimento dos veículos automotores da fazenda. A partir deste 

tanque, na parte inferior onde os veículos estacionam durante o abastecimento, 

observou-se um vazamento de óleo diesel, que forma uma notável pluma de 

contaminação sobre o solo rochoso. O fluxo do óleo segue para dentro da cava e chega 

até as proximidades do arroio Balardin Sul que flui a sudeste do ponto de contaminação. 

Não foi reconhecido com exatidão se o óleo chega até o arroio, mas se presume que 

haja uma fração considerável do material poluente que atinge as águas do local. 
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Ademais, a cava também serve de ponto para descarte e incineração irregular de 

resíduos sólidos. 

 

Figura 611 - Cava abandonada. 

 

Figura 612 - Vazamento de óleo diesel. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Figura 613 - Sentido do fluxo de óleo que 
segue até o arroio. 

 

Figura 614 - Acúmulo de resíduos sólidos 
espalhados no local. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

b. Meio Biótico (Áreas de Preservação Permanente degradadas, 

remanescentes de vegetação nativa, recantos de fauna, áreas degradadas, 

etc.) 

As áreas de banhados, as quais são consideradas Áreas de Preservação 

Permanente (APP), encontram-se alteradas, com a presença de espécies exóticas e com 

ambiente descaracterizado. Isto ocorreu, devido a drenagem destas áreas para a criação 

de açudes utilizadas na lavoura. Observando uma imagem de 2002 e comparando-a com 

a imagem recente de 2018, é possível ver com mais clareza esta modificação do 

ambiente. As áreas que foram mais impactadas encontram-se a extremo norte da área 

do empreendimento e a extremo sul. Os banhados que estavam inseridos nas baixadas 
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úmidas, nas quais o lençol freático encontrava-se próximo ao nível do solo, foram 

drenadas, e a dinâmica da distribuição de espécies vegetais modificou-se de forma 

drástica. 

 

Figura 615 - Banhado cercado por lavouras. 

 

Figura 616 - Banhado em drenagem. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

As áreas de vegetação campestre nativa foram alteradas dando espaço para as 

áreas de lavouras. Historicamente, o licenciamento ambiental foca-se em áreas 

florestais, as quais necessitam de estudo prévio para a implantação de qualquer 

empreendimento. Por outro lado, as áreas de formações campestres passam 

desapercebidas, e na maioria das vezes atividades como agricultura, pecuária, 

monocultura são implementadas sem licenciamento prévio. Entretanto, o campo nativo 

apresenta uma gama diversa de espécies, muitas vezes ameaçadas de extinção e/ou 

raras, que ocorrem especificamente em ambientes frágeis, como campos rupestres, 

banhados e bordas de matas. Na área de estudo, como já comentado, estes campos 

encontram-se fragmentados e as espécies raras, como Parodia ottonis, são observadas 

somente em campos rupestres em meio a afloramentos rochosos, onde fica inviável a 

implementação de lavouras.  
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Figura 617 - Linha estreita de campo em meio 
a lavouras. 

 

Figura 618 - Áreas de campos transformadas 
em lavouras. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Em algumas matrizes de floresta com araucária, especialmente a sudeste da 

ADA, a regeneração natural da floresta é comprometida pela presença de bovinos, que 

através do pisoteio compactam o solo, impedindo que o banco de sementes mantenha 

a regeneração natural. Dessa forma, em algumas partes no interior da vegetação há alta 

incidência de luminosidade, e baixa regeneração e presença de sub-bosque inferior, o 

que pode acarretar facilitação de ocorrência de espécies exóticas, como Pinus sp., 

dentre outras. 

 

c. Meio Antrópico (ocupações irregulares, descarte irregular de resíduos 

sólidos, etc.) 

Quanto ao levantamento de passivos ambientais antrópicos/ socioeconômicos, 

durante as visitas à campo foram identificadas algumas estruturas improvisadas e 

edificações que servem de apoio para as equipes/ colaboradores que trabalham nas 

plantações e pomares constantes na área de estudo e estruturas improvisadas para ap. 

Após a realização desta avaliação preliminar, estas edificações são consideradas como 

áreas com potencial de contaminação “áreas suspeitas”.  

Cabe salientar que nenhuma das edificações estão sobre áreas que receberão 

estruturas futuras do Aeroporto. Entretanto, a versão que temos disponível do 

anteprojeto de implantação do Aeroporto, indica que algumas serão mantidas no período 

de obras, afim de servir como alojamento das equipes, e outras tem previsão de serem 

demolidas assim que começarem as obras. Na PRANCHA 18B – PASSIVOS 

AMBIENTAIS (ADA) - Meio Antrópico/ Socioeconômico é possível observar a relação 

destas edificações com o anteprojeto. 
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Desta maneira todas as edificações são consideradas possíveis passivos do 

meio socioeconômico (áreas suspeitas), tendo em vista que esta caracterização visa 

alertar focos de possíveis ocupações irregulares. Sendo assim é de extrema 

necessidade que a empresa a ser contratada (licitação ou PPP) como responsável pela 

construção e implantação do aeródromo especifique a maneira que irá ocupar os locais, 

período de ocupação, destinação de todos os resíduos e efluentes que serão gerados, 

bem como desativação/ desmobilização destes locais. 

Atualmente não existem ocupações irregulares nas propriedades, ocorre in loco 

a presença de residências, alojamentos e galpões que serão alvo de desapropriação por 

parte do empreendedor. As desapropriações estão gravadas no Decreto nº 19.692/2018. 

 

Figura 619 - Estrutura inutilizada 

 

Figura 620 - Estrutura de apoio de funcionários  

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

A identificação dos locais de descarte irregular de resíduos sólidos foi 

compreendida dentro do descritor do componente ambiental do meio físico. 

 

d. Indicação das soluções propostas, metodologias e cronogramas para 

solução de passivos ambientais na ADA do empreendimento. 

A indicação das soluções propostas, metodologias e cronogramas físicos para 

solução dos passivos ambientais identificados e levantados na ADA do empreendimento, 

encontram-se detalhados dentro do Plano Básico Ambiental, no respectivo programa 

ambiental que irá descrever os objetivos, metodologias, metas, cronograma de 

implantação, acompanhamento e avaliação proposta ao programa durante a sua 

implementação. 

Cabe ressaltar que a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul recebeu em 18 de 

julho de 2018, do Departamento Aeroportuário da Secretaria dos Transportes do Estado 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

781 

do Rio Grande do Sul, o Ofício n° 286/2018/DIAR-SAC/SAC (vide ANEXO 32 – 

PASSIVOS AMBIENTAIS), frente a Avaliação Preliminar de Passivos Ambientais 

apresentados na etapa de Diagnóstico. Conforme ATA N° 423/2018 – DISA (vide 

ANEXO 32) da reunião realizada junto a FEPAM, a questão dos passivos ambientais 

levantamentos mostrou algumas áreas com suspeita de contaminação, o que repercutiu 

com uma recomendação do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil ao 

Prefeito de Caxias do Sul e a Diretora do Departamento Aeroportuário do RS, para que 

acionasse a FEPAM. Portanto, conforme estabelecido na ATA, a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente de Caxias do Sul foi comunicada para vistoriar e fiscalizar as áreas, 

culminando no Parecer Técnico (Processo Administrativo n° 2018/44448 – SEMMA).  

Segundo parecer técnico, não se identificou nessa oportunidade a necessidade 

de investigação confirmatória restando, portanto, a necessidade de adequações, 

conforme proposto no parecer técnico desta secretaria (vide ANEXO 32). Neste mesmo 

anexo está sendo apresentado a nota fiscal e manifesto de transporte de resíduos – MTR 

decorrente do descarte de solos removidos do local, além disso o empreendedor está 

providenciando a desativação do local de abastecimento conforme solicitado pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caxias do Sul. 

 

8.4.1. Áreas Contaminadas 

A etapa inicial de avaliação de passivo ambiental em solo e água subterrânea, 

conforme ABNT NBR 15515-1:2011 e Diretriz Técnica N° 01/2011 - DIRTEC/FEPAM, 

consiste na avaliação preliminar, a qual identifica a possível existência de contaminação 

na área.  

Essa avaliação incide em encontrar indícios de uma possível contaminação, 

realizada com base nas informações disponíveis, como levantamento histórico, 

entrevistas, imagens de satélite, fotos e visitas in situ, visando fundamentar a suspeita 

de contaminação na área. A realização da avaliação preliminar é pré-requisito para a 

realização das etapas subsequentes da avaliação de passivo ambiental (Figura 621). 

Caso haja evidências de contaminação ou quando há incerteza da existência da 

mesma, será necessária a realização da etapa de investigação confirmatória, conforme 

norma da ABNT NBR 15.515-2:2011. Sendo a contaminação já constatada na etapa 

inicial, o estudo deverá ser direcionado para investigação detalhada.  
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Figura 621 - Fluxograma das etapas da avaliação preliminar de passivo ambiental. 

 
Fonte: NBR-15.515-1 – Passivo ambiental em solo e água subterrânea (ABNT, 2011). 

 

Conforme será verificado ao longo deste estudo, os passivos podem ser 

subdivididos em duas categorias em resumo, sendo a primeira relativa aos passivos 

especificamente relacionados a áreas contaminadas e a segunda, relativa aos passivos 

decorrentes de irregularidades ambientais e/ou antrópicas. 

• Passivos ambientais de áreas contaminadas ou com suspeita de 

contaminação: Passivos ambientais decorrentes de áreas contaminadas ou 

com suspeita de contaminação em decorrência de atividades antrópicas.  

• Passivos decorrentes de irregularidades ambientais e/ou antrópicas: 

Representam as condições de não conformidade em relação aos aspectos 

e impactos das atividades desenvolvidas na ADA atualmente. Tais passivos 

exigem a adoção de medidas corretivas e/ou compensatórias para a 

recuperação dos danos gerados. 

 

Através de inspeções de reconhecimento da área, análise das informações 

obtidas no estudo histórico e dos componentes ambientais (meios físico, biótico e 

antrópico), foi elaborada a PRANCHA 18 - PASSIVOS AMBIENTAIS (ADA) 

contemplando o levantamento de todas as áreas suspeitas de contaminação ou áreas 

comprovadamente contaminadas dentro da Área Diretamente Afetada.  

As indicações da tipologia de fontes de contaminação, das soluções propostas, 

metodologias e cronogramas para solução de passivos ambientais na ADA para o 
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gerenciamento destas áreas, nas diversas fases do licenciamento ambiental e em 

conformidade com a legislação vigente, estão detalhadas no Plano Básico Ambiental 

(PBA), especificadamente no Programa de Recuperação e Monitoramento de Passivos 

Ambientais (PRMPA). 

Os passivos inventariados foram analisados e classificados com base nos 

seguintes critérios: causa geradora, nível de risco da situação, dinâmica atual e diretrizes 

técnicas para recuperação e/ou remediação. O Programa de Recuperação e 

Monitoramento dos Passivos Ambientais contempla o conjunto de medidas mitigatórias 

a serem aplicadas sobre os passivos identificados na ADA e aqueles possíveis de serem 

gerados durante a instalação do mesmo. 

Para cada passivo detectado, foi preenchida uma Ficha de Passivo, onde foi feita 

a identificação e descrição de todo o detalhamento do que foi verificado em campo, bem 

como são apresentadas as diretrizes para remediação ou recuperação da área 

impactada. É importante ressaltar, que para um passivo encontrado em uma 

determinada área, pode ocorrer a necessidade de abertura de mais de uma Ficha de 

Passivos, posto que este pode ser enquadrado tanto sob a Categoria de Áreas 

Contaminadas, quanto pela Categoria de Irregularidades Ambientais/Antrópicas. Nesses 

casos, a abordagem precisa ser feita de forma diferenciada, tanto em relação à sua 

descrição, como em relação às diretrizes de remediação/ recuperação e monitoramento.
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9. ANÁLISE INTEGRADA DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

A correlação entre os diferentes fatores abordados neste estudo, objetiva 

descrever e analisar os resultados relacionados ao meio físico, biótico e socioeconômico 

(antrópico), descrevendo a atual conjectura do ambiente estudado. As informações 

descritas abaixo levam em consideração às áreas de influência citadas no trabalho, 

conforme a metodologia usada para delimitação das mesmas e as variáveis ambientais 

para fase de planejamento, implantação e operação do Aeroporto Regional da Serra 

Gaúcha (Vila Oliva). Os dados contemplados buscaram atender as orientações contidas 

no Termo de Referência nº 18/2018 emitido pela FEPAM.  

Na PRANCHA 25 - SENSIBILIDADES AMBIENTAIS é apresentado o mapa de 

integração, sensibilidades e restrições ambientais para a área de estudo, conforme as 

condições ambientais atuais e suas tendências evolutivas visando a futura implantação 

do empreendimento. 

As informações dos meios físico, biótico e socioeconômico (antrópico) utilizados 

nesta análise são oriundos dos diagnósticos realizados na Área Diretamente Afetada 

(ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII) do 

empreendimento e refletem as condições ambientais da área de influência do 

empreendimento. A análise integrada dos meios analisados tem como objetivo 

apresentar a dinâmica ambiental, ressaltando o tipo de antropização em andamento, as 

infraestruturas existentes, os principais aspectos ambientais da região e as tendências 

de ocupação das áreas de influência do empreendimento.  

Os aspectos discutidos a seguir são resultado da análise integrada de diversos 

temas abordados neste estudo e são sintetizados em três tópicos temáticos para fins de 

apresentação dos resultados, a saber: meio físico, meio biótico (fauna e flora) e meio 

socioeconômico (antrópico). Destaca-se que estes tópicos são um resumo ou uma 

síntese do diagnóstico, resultado da análise integrada, que caracterizam de forma global 

o ambiente, em seus diversos aspectos, na área de influência do empreendimento. 

Esta análise visa fornece diretrizes e embasamento teórico para realização da 

identificação e a avaliação dos impactos decorrentes do empreendimento, bem como a 

qualidade ambiental futura da região. Diversas informações apresentadas no diagnóstico 

ambiental são abordadas nesta análise integrada de forma conjunta, permitindo uma 

caracterização das áreas de influência.  
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Para o Meio Físico foram contemplados levantamentos de informações a partir 

de dados primários e secundários no que tange aos meteorológicos e climáticos (dados 

da precipitação pluviométrica, ventos, temperatura, umidade do ar, entre outros); 

geologia local e regional; geomorfologia regional e local; solos e susceptibilidade ao 

desenvolvimento de processos erosivos; ensaios de permeabilidade do solo (289 

ensaios); geotecnia; hidrogeologia, recursos hídricos (superficiais e subterrâneos); 

qualidade das águas superficiais/subterrâneas (caracterização qualitativa e avaliações 

dos cursos d’água da área do empreendimento); laudo técnico hidrológico e 

caracterização do corpo hídrico receptor (caracterização hidrológica com estimativas de 

vazões da curva de permanência e das vazões de cheia com período de retorno, 

caracterização da hidrografia e do comportamento hidrológico da área de influência, 

caracterização da qualidade das águas e análise integrada ao Meio Antrópico dos 

eventos atuantes); qualidade do ar, ruídos e vibrações. 

O aumento do fluxo de águas pluviais para a hidrografia local será causado pela 

retirada da cobertura vegetal existente e pela impermeabilização causada pela 

pavimentação da área (impermeabilização atual e futura). Os solos e as águas 

subterrâneas sofrerão os impactos mais diretos relacionados com a atividade de 

implantação do futuro aeroporto, provocando alterações no regime de escoamento das 

águas; modificação do relevo e topografia; possibilidade de contaminação dos solos e 

recursos hídricos por acidentes e/ou vazamentos com produtos perigosos; emissão de 

material particulado e geração de ruídos durante as obras; geração de resíduos sólidos 

e efluentes; desestruturação do solo ou rocha e desenvolvimento de processos erosivos, 

etc. 

Em relação ao Meio Biótico (flora) foram abordados os principais ecossistemas, 

descrevendo seu estado de conservação, bem como as comunidades vegetais e fauna 

associada (interrelações fauna e flora), e as condições em que se encontram, com 

mapeamento da distribuição espacial; comentários sobre os ciclos de vida das principais 

espécies locais; a indicação dos organismos quanto a abundância, raridade, os 

indicadores de qualidade ambiental, os grupos vulneráveis e as espécies ameaçadas, 

inventário florestal e análise fitossociológica com apresentação de projeto de supressão 

florestal.  

Em relação ao Meio Biótico (fauna) na área de estudo, foi observado para o 

levantamento faunístico a situação atual e a futura reconfiguração do ambiente 

considerando a área do sítio aeroportuário. O levantamento faunístico apresentou uma 
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descrição da riqueza de espécies de animais vertebrados (classes: peixes, anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos) da área de estudo e Área de Segurança Aeroportuária - ASA, 

com 20 km (vinte quilômetros) de raio, cujos uso e ocupação estão sujeitos a restrições 

especiais em função da natureza atrativa de fauna, com identificação de áreas de tensão 

ecológica, refúgios ecológicos e ações antrópicas.  

Portanto, as espécies presentes nas áreas de influência possuem grande 

capacidade de readaptação às ocupações humanas. Conforme relatório de áreas 

sensíveis de espécies ameaçadas de extinção relacionadas a aeroportos (ICMBIO, 

2016), incidem na porção oeste e sudeste do município de Caxias das Sul áreas 

sensíveis de espécies ameaçadas relacionadas a aeroportos regionais, no entanto essas 

áreas não confrontam com as áreas de influência do empreendimento. Essas áreas 

foram classificadas pelo relatório como Categoria 1 (possui de 2 a 5 espécies ameaçadas 

de distribuição restrita potencialmente impactadas para aeroportos). As atividades de 

instalação do aeroporto causarão grande movimentação de máquinas e veículos, 

afugentando a fauna local, porém ressalta-se que a fauna registrada na AID do 

empreendimento e percebível ao afugentamento, já se encontra adaptada a ambientes 

alterados, e com grande influência sobre o afugentamento, durante o período de obra 

para as áreas circunvizinhas que também estão alteradas antropicamente. Espera-se 

que este efeito seja modesto na fase de instalação e pouco impactante sobre a fauna 

regional. 

Em relação ao Meio Socioeconômico (antrópico) a análise levou em 

consideração contextos municipais de inserção e situação político-administrativa do 

empreendimento e a interferência pela existência e funcionamento do futuro Aeroporto 

nos municípios de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, São 

Marcos. Conforme o diagnóstico do estudo Socioeconômico, as informações de toda a 

área urbana de Caxias do Sul foram utilizadas no diagnóstico ambiental. Porém, para 

delimitação da AII foi utilizado somente um offset de 20 km da ADA, para seguir a mesma 

metodologia sugerida no TR do órgão ambiental para os demais meios.  

São objeto desta análise, dados relativos aos impactos de caráter físico, 

funcional, ambiental e socioeconômico, tais como: características físicas e funcionais da 

urbanização proposta; inserção do conjunto em seu entorno; interfaces do 

empreendimento com o meio circundante e sua projeção futura; circulação e fluxo de 

pedestres e veículos; ambiente urbano; adequação e demanda de redes de 

infraestrutura; inserção funcional do equipamento no contexto; ocupação e usos do solo; 
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manejo de resíduos; estruturação urbana; legislação e políticas municipais; dinâmica 

populacional e interferência com o meio a ser construído. 

Esses dados tiveram como objetivo identificar a ocupação e uso do solo nas 

diferentes áreas de influência do empreendimento, destacando as principais atividades 

econômicas e de lazer; estrutura produtiva e de serviços; a caracterização 

socioeconômica da população; envolvimento e participação da operação do futuro 

Aeroporto, junto à comunidade e dados da opinião da população afetada na AII.  

Conforme Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Caxias 

do Sul, o sítio aeroportuário de Vila Oliva está inserido na região da Zona Especial do 

Novo Aeroporto (ZENA), com usos adequados visando a proteção ambiental da área, 

bem como adequação da mesma para as exigências quanto áreas de ruídos. Também 

a mesma Lei institui corredores estratégicos, com usos adequados, ligando a sede 

urbana ao novo aeroporto denominando-os como Zona de Expansão Urbana. A 

qualidade, melhoria e a manutenção daquela região influenciam diretamente no 

crescimento da cidade como um todo. Esta área é onde será gerado uma maior demanda 

na infraestrutura do espaço urbano, considerando as principais vias e a delimitação dos 

bairros como limites. Informações da temática foram processadas no caráter urbanístico, 

tráfego, ponderações econômicas e sociais, infraestrutura e constituíram a base de 

análise do meio.  

Neste sentido, a desapropriação será um dos principais tópicos 

socioeconômicos a ser superado nesta etapa, sendo que os 445,53 hectares destinados 

ao aeroporto já estão gravados no Plano Diretor de Caxias do Sul desde 2007. Na área 

onde será construído o aeroporto existe somente as residências dos produtores, sem 

grandes realojamentos de grandes grupos de famílias. As áreas para implantação do 

aeroporto como de utilidade pública para fins de desapropriação estão gravadas no 

Decreto nº 19.692/2018. 

Nesse sentido, refletindo sobre os potenciais e efetivos impactos gerados pela 

atividade, é necessária uma integração entre os meios físico, biótico e socioeconômico, 

de modo a permitir uma interface entre os programas ambientais propostos por cada um 

desses elementos, mitigando as possíveis interferências socioambientais negativas do 

empreendimento e potencializando os impactos positivos gerados pela instalação do 

aeroporto nesta região. 

O Aeroporto Regional da Serra Gaúcha pretende minimizar os problemas 

aeroportuários da Serra Gaúcha e Região das Hortênsias, projetado para receber 
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aeronaves maiores. Desta forma buscou-se através da análise integrada obter recortes 

espaciais de onde poderão ocorrer interferências com as intervenções pretendidas pela 

instalação do Aeroporto, sejam estas de natureza positiva ou negativa. Assim, estarão 

subsidiando a fase de identificação, análise e avaliação dos impactos ambientais e, na 

sequência dos estudos, a construção do prognóstico ambiental de maneira a permitir a 

definição de medidas mitigadoras e compensatórias, programas e planos ambientais 

para acompanhamento das evoluções dos impactos ambientais positivos e negativos 

causados pelo empreendimento, considerando as fases de planejamento, implantação e 

operação. 

Contudo o aeroporto, em regra, é um empreendimento que deve conviver com o 

planejamento local da organização municipal de onde está situado; em regra, o 

transporte aéreo é de interesse internacional, nacional e regional, bem como, a 

infraestrutura aeroportuária, deve ser projetada e planejada para reduzir todo o impacto 

possível em relação as comunidades próximas e todo meio biótico, físico e 

antrópico/socioeconômico. 
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10. ANÁLISE DE RISCO 

A Análise Preliminar de Riscos (APR), também conhecida como Análise 

Preliminar de Perigos (APP), é uma técnica qualitativa para identificação de possíveis 

cenários de acidentes em uma dada instalação e futura operação. A APR segue uma 

metodologia estruturada para identificar os perigos que podem ser causados devido à 

ocorrência de eventos indesejáveis. 

 

10.1. Apresentação geral 

O Risco Ambiental pode ser definido como uma situação de perigo, perda ou 

dano, ao homem e as suas propriedades, em razão da possibilidade de ocorrência de 

acidentes, induzidos ou não (OLIVEIRA & BRITO, 1998). Uma série de acidentes indus-

triais ocorridos nos anos de 1980 auxiliaram de maneira expressiva para despertar a 

atenção das autoridades governamentais, da indústria e da sociedade como um todo, no 

sentido de buscar meios para a prevenção desses episódios que comprometem a se-

gurança das pessoas e a qualidade do meio ambiente (CETESB, 2003).  

O risco de um aeroporto para a comunidade e o meio ambiente, internos e 

externos aos limites do empreendimento, está diretamente associado às características 

das substâncias químicas manipuladas, suas respectivas quantidades e as 

características e vulnerabilidade do local e região onde o aeroporto está localizado. Além 

disso, é necessário realizar a análise preliminar de risco à etapa que antecede a 

operação do empreendimento, ou seja, as ações e atividades voltadas para a 

implantação do aeroporto. 

Diante disto, o Manual de Análise de Riscos Ambientais da FEPAM estabelece 

uma sistemática para servir de referência para os procedimentos internos do referido 

órgão no licenciamento de atividades e/ou instalações, capazes de causar danos às 

pessoas e/ou ao meio ambiente, em pontos externos às instalações, em decorrência de 

liberações acidentais de substâncias perigosas e/ou energia de forma descontrolada, 

dentro de um contexto de análise de riscos industriais. 

A Análise Preliminar de Riscos (APR) segue uma metodologia estruturada para 

identificar os perigos que podem ser causados devido a ocorrência de eventos 

indesejáveis.  Com esta Análise é possível quantificar os riscos, para auxiliar na tomada 

de decisões propondo a minimização dos mesmos. Desta forma, a aplicação da Análise 

na implantação do Aeroporto contribui na previsão dos possíveis danos decorrentes da 
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instalação do empreendimento, permitindo uma análise de medidas para mitigação dos 

riscos. 

Para a Análise Preliminar de Riscos foram seguidas as seguintes etapas:  

• Caracterização do empreendimento a ser implantado e estudo das áreas 

diretamente e indiretamente afetadas; 

• Identificação dos perigos e eventos passíveis de ocorrência devido às 

atividades que serão desenvolvidas;  

• Levantamento das hipotéticas causas que poderão acarretar nos perigos; 

• Estimativa das consequências e efeitos causados pelos eventos; 

• Avaliação da frequência e severidade; 

• Determinação quantitativa de riscos de cada um dos eventos; 

• Proposição de recomendações para mitigar as possíveis causas dos 

perigos. 

 

A Figura 622 apresenta um fluxograma sintetizando as principais etapas para a 

construção da Análise Preliminar de Risco (APR). 

 

Figura 622 - Fluxograma sintetizando as principais etapas para Análise Preliminar de Risco. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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10.2. Caracterização do empreendimento 

O Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) pretende minimizar os 

problemas aeroportuários da Serra Gaúcha e Região das Hortênsias, projetado para 

receber aeronaves maiores. 

O detalhamento do futuro Aeroporto e especificações técnicas de engenharia e 

estão apresentadas no ANEXO 10. Os critérios selecionados para cobrir a qualidade de 

serviço no Aeroporto foram divididos basicamente em dois grupos: aqueles relacionados 

às instalações/serviços associados às aeronaves, ou LADO AR (pistas, pátios, etc.), e 

aqueles relacionados às instalações/serviços que atendem diretamente os passageiros, 

ou LADO TERRA (check-in, sala de embarque, etc.). 

Na tabela abaixo são listadas as principais características gerais da obra, com 

suas respectivas ordens de grandeza. 

 

Tabela 87 - Características previstas no anteprojeto de implantação do novo aeroporto. 

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

Interferências na PPD Nova PPD - Pista de Pouso e Decolagem 

Dimensões Finais da PPD 1930 m x 45 m 

RESA RESAs com 240 m x 150 m nas duas cabeceiras 

Faixa de Pista 2050 m x 300 m 

Área de Giro Implantação de área de giro em ambas cabeceiras 

Taxiway Pista com pavimento em CBUQ (183,38 m x 25 m) 

Pátio de Aeronaves Pátio com 25.944 m2 

Posições no Pátio 

02 posições para ATR 42-300 

03 posições para A319 

03 posições para B737-800 

*considerando manobras com push-back 

Terminal de Passageiros + CUT Novo TPS customizado (4.746,73 m2 + 135 m2) 

Estacionamento 500 vagas 

SESCINC Novo SCI (Corpo de Bombeiros) com NPCR7 

Desapropriações 4.438.414,6 m2 (443,84 hectares) 

Fonte: Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli Arquitetura. 

 

O canteiro de obras a ser instalado para etapa de implantação funcionará de 

acordo com algumas premissas. Dessa forma, o acesso ao canteiro deve ser controlado 

e permitido somente às pessoas envolvidas diretamente com a obra. A sinalização deve 

ser simples, de forma a facilitar a localização, o trânsito a evitar acidentes.  
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Devido à natureza das obras a serem implantadas, o canteiro compreenderá o 

conjunto de instalações dimensionadas e implantadas para o apoio às obras, podendo 

constar de: Áreas de Vivência (vestiários, sanitários e refeitório); Escritórios e 

laboratórios; Oficinas (instalações providas de equipamento e mão-de-obra necessária 

à manutenção de veículos leves, pesados e equipamentos alocados nas obras); 

Instalações industriais (compreende as instalações de usinas de asfalto, usinas de 

concreto, britadores e de misturadoras de agregados); Áreas para armazenamento de 

materiais a granel (areia, brita, etc.); Equipamentos em geral (incluindo máquinas, 

veículos, equipamentos e demais unidades móveis utilizadas na execução propriamente 

dita dos serviços e obras; tanque combustível); Ambulatório; Reservatórios de água; 

Tapumes delimitando a área de canteiro de obras; etc. 

Descrição do sistema com ênfase em operação, manutenção e em prováveis 

alterações a serem propostas, serão detalhadas na etapa de obtenção da Licença 

Ambiental de Instalação, momento quando todos os projetos executivos e hidráulicos 

deverão ser aprovados juntos aos órgãos responsáveis. 

 

10.3. Equipe técnica da APR 

A elaboração da análise preliminar de riscos foi realizada por uma equipe 

multidisciplinar da Garden Engenharia, de acordo com as responsabilidades individuais, 

sob coordenação dos profissionais abaixo. 

 

Quadro 68 - Coordenação e equipe técnica responsável pela APR. 

Nome Formação Registro Função 

Elton Leonardo Boldo 

Biólogo, Téc. Meio 
Ambiente e Mestrado em 
Diversidade e Manejo de 

Vida Silvestre 

CRBio 063582-03  

CFT 2201072060 
Coordenação Geral 

Vinícius Triches 
Eng. Ambiental e de 

Segurança do Trabalho 
CREA RS184210 

Coordenação/ Gerência 
Técnica 

José Ribeiro de Araújo 
Júnior 

Biólogo, MBA em Gestão de 
Projetos 

CRBio 069488-03 
Coordenação Técnica/ 

Operacional/ 
Administrativa 

Andreas Emílio Grings Geólogo CREA RS216231 
Equipe Técnica – Meio 

Físico 

Eduardo Pasini 
Biólogo, Mestrado e 

Doutorado em Biologia 
(Botânica) 

CRBio 069480-03 
Equipe Técnica – Meio 

Biótico (flora) 

Luan Carlos Tomé Dos 
Reis 

Geógrafo - 
Equipe Técnica – 

Cartografia e 
Geoprocessamento 
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Nome Formação Registro Função 

Ivana Rech Boldo 
Bióloga, Especialização em 

Inventariamento e 
Monitoramento de Fauna 

CRBio 069487-03 
Equipe Técnica – Meio 

Biótico (fauna) 

Amanda Thaís Dalmás Eng. Civil e Ambiental CREA RS233907 
Equipe Técnica – 

Compatibilização e 
Diagramação Final 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

10.4. Objetivos e abrangência de análise 

A APR visa a aplicação de uma metodologia de análise qualitativa e quantitativa 

de riscos envolvendo a etapa de planejamento e implantação do Aeroporto, de modo a 

identificar, analisar e avaliar o nível dos mesmos, decorrentes dos processos oriundos 

durante a instalação do empreendimento, de interferências externas, de fatores naturais, 

e outros que podem acarretar em cenários de acidente. 

Os objetivos específicos propostos para esta análise preliminar de riscos são: 

• Identificação dos possíveis cenários de acidentes; 

• Estimativa quantitativa e qualitativa quanto à frequência e severidade, 

ocasionando nas classificações de categorias de riscos; 

• Identificação das causas e das consequências/efeitos de acidentes; 

• Auxílio e embasamento para tomada de decisão na escolha entre diferentes 

alternativas para redução de riscos. 

 

10.5. Metodologia utilizada na análise de risco 

A técnica selecionada para analisar os riscos envolvidos nas obras de 

implantação e futura operação do Aeroporto na região de Vila Oliva foi a análise 

preliminar de perigos associados.  

Esta metodologia consiste em identificar as causas que ocasionam a ocorrência 

de cada um dos eventos e as suas respectivas consequências, sendo então feita uma 

avaliação qualitativa da frequência de ocorrência, da severidade das consequências e 

do perigo associado. Além disso, buscou-se sugerir medidas preventivas e/ou 

mitigadoras dos perigos a fim de se eliminar as causas ou reduzir os efeitos dos cenários 

desses possíveis acidentes identificados. 
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10.5.1. Categorias de frequências dos cenários  

De acordo com a metodologia utilizada para elaboração da APR, os cenários 

previstos serão classificados em categorias de frequência, as quais fornecem uma 

indicação qualitativa da frequência esperada de ocorrência de cada cenário identificado 

conforme demonstrado no Quadro 69. 

 

Quadro 69 - Categorias de frequência dos cenários utilizadas. 
 

Categoria Denominação Descrição 

A Muito Improvável 

Cenários que dependam de falhas múltiplas de sistemas de 
proteção ou ruptura por falha mecânica de vasos de pressão. 
Conceitualmente possível, mas extremamente improvável de 

ocorrer durante a vida útil da instalação. 

B Improvável 

Falhas múltiplas no sistema (humanas e/ou equipamentos) ou 
rupturas de equipamentos de grande porte. Não esperado de 

ocorrer durante a vida útil da instalação. Sem registro de 
ocorrência prévia na instalação. 

C Ocasional 
A ocorrência do cenário depende de uma única falha (humana 

ou equipamento). 

D Provável Esperada uma ocorrência durante a vida útil do sistema. 

E Frequente 
Pelo menos uma ocorrência do cenário já registrada no próprio 
sistema. Esperando ocorrer várias vezes durante a vida útil da 

instalação. 

Fonte: FEPAM (2016). 

 
10.5.2. Categorias de severidade das consequências dos cenários 

Os cenários de incidentes e acidentes possíveis de ocorrer serão classificados 

em categorias de severidade, as quais fornecem uma indicação qualitativa do grau de 

severidade das consequências de cada cenário previsto.  

No Quadro 70 são exemplificadas as categorias de severidade previstas durante 

as obras de implantação do empreendimento. 

 

Quadro 70 - Categorias de severidade das consequências dos cenários previstos. 

Categoria Denominação Descrição / Características 

IV Catastrófica 
Com potencial para causar várias vítimas fatais. Danos 

irreparáveis ou impossíveis (custo/ tempo) às instalações. 

III Crítica 

Com potencial para causar uma ou algumas vítimas fatais ou 
grandes danos ao meio ambiente ou às instalações. Exige ações 

corretivas imediatas para evitar seu desdobramento em 
catástrofe. 

 

II 
Marginal 

Com potencial para causar ferimentos ao pessoal, pequenos 
danos ao meio ambiente ou equipamentos/instrumentos. 
Redução significativa da produção. Impactos ambientais 

restritos ao local da instalação, controlável. 
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Categoria Denominação Descrição / Características 

I Desprezível 

Incidentes operacionais que podem causar indisposição ou mal-
estar ao pessoal e danos insignificantes ao meio ambiente e 
equipamentos (facilmente reparáveis e de baixo custo). Sem 

impactos ambientais. 

Fonte: FEPAM (2016). 

 

10.5.3. Categorias de risco 

As categorias de frequência e severidade serão combinadas para se gerar 

categorias de risco durante as obras de instalação do empreendimento, conforme o 

Quadro 71. 

 

Quadro 71 - Matriz de classificação de riscos. 

 
SEVERIDADE 

I II III IV 

FREQUÊNCIA 

E 3 4 5 5 

D 2 3 4 5 

C 1 2 3 4 

B 1 1 2 3 

A 1 1 1 2 

SEVERIDADE FREQUÊNCIA RISCO 

I – Catastrófica A – Muito Improvável 1 – Desprezível 

II – Crítica B – Improvável 2 – Menor 

III – Marginal C – Ocasional 3 – Moderado 

IV – Desprezível D – Provável 4 – Sério 

 E – Frequente 5 – Crítico 

Fonte: FEPAM (2016). 

 

10.6. Análise dos resultados 

Os resultados da análise preliminar de risco serão registrados de uma forma que 

facilite sua leitura e entendimento (cada coluna representa um fator e as linhas os riscos). 

Para elaboração da análise de perigos da instalação e futura operação do 

empreendimento, foram levantados os principais impactos preliminarmente levantados e 

as características peculiares desta tipologia de obra. O objetivo principal foi identificar as 

características dos diversos componentes dos meios físico, biótico e antrópico, visando 

avaliar os possíveis riscos a fim de poder gerenciá-los. 

De acordo com Zarpelon, Dantas e Leme (2008), consideram-se riscos 

ambientais os agentes físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes 
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existentes nos ambientes de trabalho, que quando presentes em uma determinada 

concentração, intensidade e/ou tempo de exposição são capazes de causar danos à 

saúde do trabalhador. Os riscos ergonômicos e de acidentes de forma direta ou indireta 

contribuem a curto, médio e longo prazo para as causas de acidentes e doenças 

profissionais ou do trabalho, podendo gerar lesões e reduzir a capacidade laboral do 

trabalhador. 

 

10.6.1. Quanto a etapa de instalação 

Através da observação das dinâmicas de funcionamento da atividade referente 

as obras de instalação do Aeroporto, foram identificados os seguintes perigos/eventos: 

• Atropelamentos de pedestres/ operários; 

• Atropelamentos da fauna; 

• Queda em mesmo nível; 

• Queda em altura; 

• Choque-elétrico; 

• Incêndio no canteiro de obras/ áreas de armazenamento de resíduos; 

• Queda de equipamento durante as obras; 

• Vazamento de produtos perigosos/ geração de efluentes líquidos (águas 

contaminadas); 

• Proliferação de doenças; 

• Acidente com veículos e equipamentos; 

• Disposição irregular de resíduos sólidos. 

 

A Figura 623 apresenta um fluxograma contendo os principais impactos 

ambientais associados aos riscos/eventos. 
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Figura 623 - Fluxograma dos principais impactos ambientais associados aos riscos/eventos. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Nos quadros abaixo são apresentadas as planilhas detalhadas de cada 

evento/perigo mencionado, com as suas respectivas causas, consequências/efeitos, 

frequência, severidade, risco e principais recomendações. 

 

Quadro 72 - Evento/perigo atropelamento de pedestres/ operários. 

PERIGO/ EVENTO Nº 01 – ATROPELAMENTO DE PEDESTRES/ OPERÁRIOS 

CAUSAS 

• Falta de atenção ao dirigir; 

• Veículo em alta velocidade; 

• Falha mecânica; 

• Imprudência, negligência ou imperícia do condutor; 

• Pedestre ou operários utilizando via de veículos e/ou maquinários; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Perda de carga; 

• Embargo, multas e/ou indenizações; 

• Danos às vítimas (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Estabelecer regras de trânsito na área de tráfego de veículos durante as 
obras; 

• Garantir que todos os veículos possuam sinalização sonora e luminosa 
adequada para as manobras de marcha-a-ré; 

• Garantir que todo aparelho de guindar emita sinais sonoros e luminosos 
durante seus deslocamentos; 

• Garantir que as máquinas e equipamentos sejam operados por trabalhador 
habilitado e devidamente identificado; 

• Garantir que não haja trânsito ou permanência de pessoas no setor 
necessário à rotina operacional das máquinas e equipamentos. 
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Quadro 73 - Evento/perigo atropelamento da fauna. 

PERIGO/ EVENTO Nº 02 – ATROPELAMENTO DA FAUNA 

CAUSAS 

• Falta de atenção ao dirigir; 

• Veículo em alta velocidade; 

• Falha mecânica e/ou operacional; 

• Imprudência, negligência ou imperícia do condutor; 

• Animais atravessando vias internas dos veículos e rodovia; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas e/ou indenizações; 

• Danos aos animais (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos e/ou órgãos fiscalizadores. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas e Legislações Ambientais pertinentes; 

• Estabelecer regras de trânsito na área de tráfego de veículos e maquinários 
durante as obras; 

• Garantir que as máquinas e equipamentos sejam operados por trabalhador 
habilitado e devidamente identificado; 

• Garantir que não haja trânsito ou permanência de animais no local 
necessário à rotina operacional das máquinas e equipamentos; 

• Executar na íntegra o Programa de Afugentamento da Fauna. 
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Quadro 74 - Evento/perigo queda em mesmo nível. 

PERIGO/ EVENTO Nº 03 – QUEDA EM MESMO NÍVEL 

CAUSAS 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Superfície escorregadia; 

• Existência de obstáculo/ desnível/ buraco; 

• Mal súbito; 

• Desatenção às normas de segurança; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões; 

• Não utilização ou uso inadequado dos equipamentos de segurança. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Danos às vítimas (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Multas trabalhistas; 

• Problemas com sindicatos. 

FREQUÊNCIA  E – FREQUENTE 

SEVERIDADE I – DESPREZÍVEL 

RISCO 3 – MODERADO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Especificar e exigir o uso de EPI’s (sapatos com sola antiderrapante, por 
exemplo); 

• Treinar e capacitar os trabalhadores; 

• Identificar e/ou isolar os locais com obstáculos, desníveis ou buracos. 
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Quadro 75 - Evento/perigo queda em altura. 

PERIGO/ EVENTO Nº 04 – QUEDA EM ALTURA 

CAUSAS 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Condições climáticas adversas; 

• Mal súbito; 

• Desatenção às normas de segurança; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões; 

• Não utilização ou uso inadequado dos equipamentos de segurança. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos às vítimas (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Especificar e exigir o uso de EPI’s; 

• Treinar e capacitar os trabalhadores; 

• Garantir que as escadas, rampas e demais acessos sejam mantidas em 
bom estado de conservação e limpeza. 
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Quadro 76 - Evento/perigo choque-elétrico. 

PERIGO/ EVENTO Nº 05 – CHOQUE-ELÉTRICO 

CAUSAS 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Exposição à corrente elétrica; 

• Não-atendimento da NR-10; 

• Não utilização ou uso inadequado dos equipamentos de segurança; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões; 

• Falha técnica e/ou operacional; 

• Dispositivos de segurança inadequados/ inexistentes. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Danos às vítimas (perda da consciência, queimaduras ou morte); 

• Danos materiais; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos. 

FREQUÊNCIA  C – OCASIONAL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 3 – MODERADO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) (sobretudo a NR-10); 

• Garantir que não sejam colocadas extensões elétricas nas estruturas e 
rampas de acesso. 
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Quadro 77 - Evento/perigo incêndio no canteiro de obras/ áreas de armazenamento de resíduos. 

PERIGO/ EVENTO 
Nº 06 – INCÊNDIO NO CANTEIRO DE OBRAS/ ÁREAS DE 
ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS 

CAUSAS 

• Falhas elétricas; 

• Iniciação acidental; 

• Fumar em local proibido; 

• Falha mecânica ou operacional; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Estocar e/ou misturar e segregar inadequadamente produtos químicos e 
resíduos sólidos; 

• Dispositivos de segurança inadequados/ inexistentes; 

• Ausência de sinalização; 

• Condições atmosféricas adversas. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Danos às vítimas (lesões, escoriações, fraturas, afogamento, queimaduras 
ou morte); 

• Danos materiais e ao meio ambiente; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com sindicatos e/ou órgãos fiscalizadores envolvidos. 

FREQUÊNCIA  B – IMPROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 2 – MENOR  

RECOMENDAÇÕES 

• Impor cláusulas de segurança e garantia nos contratos com os prestadores 
de serviço e terceirizados; 

• Providenciar o abandono e/ou isolamento da área diretamente afetada; 

• Compatibilizar com o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais 
e Programa Ambiental e Construção; 

• Dividir as responsabilidades para atuação no combate ao incêndio; 

• Destacar uma equipe responsável para manter livres os acessos das 
viaturas de Socorro; 

• As unidades devem manter listagem atualizada de todos os equipamentos 
de combate à emergência, incluindo os de incêndio, com sua localização e 
capacidade. 
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Quadro 78 - Evento/perigo queda de equipamentos durante as obras. 

PERIGO/ EVENTO Nº 07 – QUEDA DE EQUIPAMENTOS DURANTE AS OBRAS 

CAUSAS 

• Falta de cuidado ao manusear ferramentas/ materiais/ equipamentos; 

• Local inadequado para o armazenamento; 

• Dispositivos de segurança inadequados/inexistentes; 

• Falha de equipamento ou operacional; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Condições climáticas adversas. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Lesões, escoriações, fraturas, etc; 

• Atraso da operação; 

• Possibilidade de vítimas; 

• Vazamento de óleo/ material contaminante no solo; 

• Multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Perda do equipamento e possivelmente da capacidade e operacional. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE II – MARGINAL 

RISCO 3 – MODERADO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Estabelecer cronograma para vistorias e testes dos equipamentos e 
maquinários; 

• Garantir que as máquinas e equipamentos sejam operados apenas por 
trabalhador habilitado e devidamente identificado; 

• Verificar se o local de armazenamento é adequado para o tipo de material; 

• Realizar treinamento sobre os riscos da atividade, manipulação e operação 
de equipamentos; 

• Estabelecer cronograma para vistorias e testes dos equipamentos. 
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Quadro 79 - Evento/perigo vazamento de produtos perigosos/ geração de efluentes líquidos. 

PERIGO/ EVENTO 
Nº 08 – VAZAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS/ GERAÇÃO DE 
EFLUENTES LÍQUIDOS (ÁGUAS CONTAMINADAS) 

CAUSAS 

• Manuseio inadequado de matéria-prima e insumos; 

• Manuseio inadequado dos resíduos sólidos; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Ruptura e/ou queda de recipientes/ insumos; 

• Colisão de veículos, máquinas ou equipamentos; 

• Dispositivos de segurança inadequados/ inexistentes; 

• Manutenção e operação inadequada de equipamentos e insumos; 

• Matéria-prima/ insumos e resíduos acondicionados de maneira 
inadequada. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos ambientais; 

• Danos às vítimas (alergia, irritabilidade, náusea, morte); 

• Reações de sensibilização/ alergias/irritativas; 

• Explosão por mistura de produtos incompatíveis; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com os órgãos fiscalizadores. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Disponibilizar equipamentos de proteção individual adequado a ação de 
emergência; 

• Garantir que as embalagens com produtos perigosos não sejam 
movimentadas com equipamentos inadequados que possam danificá-las; 

• Segregar adequadamente os resíduos sólidos, respeitando as classes; 

• Instalar em locais estratégicos, contendo a identificação das classes e tipos 
de resíduos sólidos (implementação do PGRCC); 

• Atendimento às pessoas feridas é prioritário em relação a quaisquer outros 
danos; 

• Caso o vazamento esteja fora de controle ou necessite abandono da área, 
deve-se: (a) isolar a área; (b) providenciar o abandono da área afetada; (c) caso 
atinja empreendimento lindeiros, deve-se imediatamente fazer a comunicação 
aos mesmos e acionar os órgãos de emergência; 

• Importante lembrar que, sempre que existir população exposta, as 
autoridades municipais e o responsável devem considerar a necessidade de 
adoção de medidas imediatas visando tornar o local minimamente seguro, até 
que sejam implantadas as medidas de remediação propriamente ditas. 
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Quadro 80 - Evento/perigo proliferação de doenças. 

PERIGO/ EVENTO Nº 09 – PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS 

CAUSAS 

• Limpeza inadequada do canteiro de obras e instalações provisórias; 

• Condições inadequadas de segregação, manuseio, armazenamento e 
transporte dos resíduos sólidos; 

• Deficiências da infraestrutura existente para o gerenciamento dos resíduos 
durante as obras; 

• Falta de capacitação ou insuficiência profissional da equipe técnicas 
envolvida no gerenciamento dos resíduos; 

• Vulnerabilidades quanto à legislação pertinente; 

• Ausência de estruturas adequadas para o armazenamento temporário dos 
resíduos sólidos; 

• Formas de destinação final incorretas. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Prejuízo econômico; 

• Danos à saúde humana; 

• Atraso das atividades; 

• Multas e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem do empreendedor; 

• Problemas com sindicatos. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Implementar um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 
Construção Civil (PGRCC) apoiado nos requisitos ambientais e sanitários; 

• Estabelecer procedimentos de limpeza e desinfecção para os veículos, 
equipamentos, recipientes e instalações físicas (área de armazenamento 
temporário); 

• Realizar capacitação da equipe envolvida no gerenciamento dos resíduos; 

• Especificar e exigir o uso de EPI’s; 

• Dispor de estruturas adequadas para o armazenamento temporário dos 
resíduos sólidos; 

• Implementar um sistema de controle de vetores. 
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Quadro 81 - Evento/perigo acidente com veículos e equipamentos. 

PERIGO/ EVENTO Nº 10 – ACIDENTE COM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

CAUSAS 

• Excesso de velocidade; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Ausência de sinalização; 

• Mal súbito; 

• Falha mecânica e/ou operacional. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Danos aos equipamentos e/ou instalações físicas; 

• Danos às vítimas (lesões, escoriações, fraturas, queimadura ou morte); 

• Danos ao meio ambiente; 

• Multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Incêndio/explosão; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com sindicatos. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Sinalizar as vias adequadamente (limite de velocidade, alertas, sentido do 
tráfego, restrição de acesso, etc.); 

• Garantir que todos os veículos possuam sinalização sonora e luminosa 
adequada para as manobras de marcha-a-ré; 

• Garantir que as cargas transportadas por caminhões ou carretas estejam 
peadas ou fixas de modo a evitar sua queda acidental. 
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Quadro 82 - Evento/perigo disposição irregular de resíduos sólidos. 

PERIGO/ EVENTO Nº 11 – DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

CAUSAS 

• Manuseio inadequado/ incorreto de resíduos; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Ruptura e/ou queda de recipientes de acondicionamento e transporte dos 
resíduos sólidos; 

• Colisão de veículos, máquinas ou equipamentos; 

• Dispositivos de segurança e/ou acondicionamento inadequados/ 
inexistentes para a realidade desta obra; 

• Manutenção inadequada de equipamentos; 

• Resíduos acondicionados de maneira inadequada nos locais definidos. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos ambientais/ Passivos ambientais; 

• Danos às vítimas (alergia, irritabilidade, náusea, morte); 

• Reações de sensibilização/ alergias/irritativas; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com os órgãos fiscalizadores. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Atender as Normas e Diretrizes Técnicas Ambientais quando a gestão dos 
resíduos sólidos; 

• Disponibilizar equipamentos de proteção individual adequado a ação de 
emergência; 

• Garantir que as embalagens com produtos perigosos não sejam 
movimentadas com equipamentos inadequados que possam danificá-las; 

• Segregar adequadamente os resíduos sólidos, respeitando as classes; 

• Instalar em locais estratégicos, quadro contendo a identificação das 
classes e tipos de resíduos sólidos; 

• Atendimento às pessoas feridas é prioritário em relação a quaisquer outros 
danos; 

• Caso a disposição irregular esteja fora de controle ou necessite abandono 
da área, deve-se: (a) isolar a área; (b) providenciar o abandono da área afetada; 
(c) caso atinja empreendimento lindeiro, deve-se imediatamente fazer a 
comunicação aos mesmos e acionar os órgãos de emergência. 

• Importante lembrar que, sempre que existir população direta ou 
indiretamente exposta, as autoridades municipais e o responsável pela área 
devem considerar a necessidade de adoção de medidas imediatas visando 
tornar o local minimamente seguro, até que sejam implantadas as medidas de 
remediação propriamente ditas. 
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A partir da combinação das categorias de frequência e severidade para cada 

evento/perigo considerado para as obras de implantação do Aeroporto, foram geradas 

categorias de risco, demonstradas no Quadro 83. 

 

Quadro 83 - Resultado da Análise Preliminar de Risco. 

RISCO IDENTIFICADO Nº EVENTO / PERIGO 

3 – MODERADO 03 QUEDA EM MESMO NÍVEL 

3 – MODERADO 05 CHOQUE-ELÉTRICO 

3 – MODERADO 06 
INCÊNDIO NO CANTEIRO DE OBRAS/ ÁREAS DE 

ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS 

3 – MODERADO 07 QUEDA DE EQUIPAMENTO DURANTE AS OBRAS 

4 – SÉRIO 01 ATROPELAMENTO DE PEDESTRES 

4 – SÉRIO 02 ATROPELAMENTO DA FAUNA 

4 – SÉRIO 04 QUEDA EM ALTURA 

4 – SÉRIO 08 
VAZAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS/ GERAÇÃO DE 

EFLUENTES LÍQUIDOS (ÁGUAS CONTAMINADAS) 

4 – SÉRIO 09 PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS 

4 – SÉRIO 10 ACIDENTE COM VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS 

4 – SÉRIO 11 DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

A análise de risco consistiu em identificar a atual percepção e gestão dos riscos 

e perigos que poderão ocorrer durante as obras de implantação do futuro Aeroporto, 

verificando os danos (consequências) e a frequência (probabilidade) de ocorrência dos 

eventos, possibilitando que sejam tomadas precauções mitigadoras destes riscos. 

A partir dos resultados obtidos na análise preliminar realizada para a obra em 

questão constatou-se que nenhum dos cenários acidentais foi considerado com risco 

crítico, sendo que aqueles categorizados como de risco sério deverão ser gerenciados 

de modo a que o risco residual se situe em níveis adequados. 

Ao longo das análises foram indicadas diversas recomendações preventivas e 

mitigadoras com objetivo de minimizar ou mesmo eliminar os riscos estudados. Ressalta-

se ainda a importância de realizar revisões periódicas na análise de risco de acordo com 

o andamento de cada fase de instalação da obra. 

 

10.6.2. Quanto a etapa de operação 

O aeroporto tem um ambiente operacional regulamentado para toda a 

movimentação aérea, inclusive com procedimentos para garantir a segurança das 
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operações em condições meteorológicas adversas ou determinar sua suspensão, de 

acordo com padrões e práticas recomendadas internacionalmente. Através das 

dinâmicas de funcionamento da atividade referente a operação do sítio aeroportuário, 

foram identificados os principais perigos/eventos ao meio ambiente. Os perigos 

potenciais identificados como decorrentes da operação do aeroporto, a saber: 

• Incômodo sonoro decorrente do ruído aeronáutico; 

• Emissão de gases poluentes e particulados provenientes dos motores das 

aeronaves e de outros veículos no aeroporto; 

• Atropelamentos da fauna; 

• Risco de colisão entre fauna e aeronaves (Perigo Aviário na ASA); 

• Vazamento de produtos perigosos (vazamento de óleos lubrificantes e 

combustíveis de aviação, veículos de abastecimento, equipamentos de 

rampa na área de movimento);  

• Proliferação de doenças; 

• Disposição irregular de resíduos sólidos. 

 

A Figura 623 apresenta um fluxograma contendo os principais impactos 

ambientais associados aos riscos/eventos. 

 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

811 

Figura 624 - Fluxograma dos principais impactos ambientais associados aos riscos/eventos. 

Fonte: Garden Engenharia (2019). 

 

Nos quadros abaixo são apresentadas as planilhas detalhadas de cada 

evento/perigo mencionado, com as suas respectivas causas, consequências/efeitos, 

frequência, severidade, risco e principais recomendações. 
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Quadro 84 - Evento/perigo incômodo sonoro decorrente do ruído aeronáutico. 

PERIGO/ EVENTO Nº 01 – INCÔMODO SONORO DECORRENTE DO RUÍDO AERONÁUTICO 

CAUSAS 

• Falta de manutenção nas aeronaves; 

• Falha e/ou problemas mecânicos/ elétricos; 

• Dispositivos de controle inadequados/ inexistentes; 

• Tráfego aéreo, volume de passageiros transportados, tipo de aeronave em 
operação e características do aeródromo, como tamanho da pista, presença de 
obstáculos, regime de ventos e densidade de ocupações no entorno. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Lesões ou distúrbios à saúde humana; 

• Danos biológicos ao ecossistema; 

• Distúrbios auditivos, desconcentração nas atividades e pequenas 
inconveniências ao meio social; 

• Embargo, multas e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos. 

FREQUÊNCIA  E – FREQUENTE  

SEVERIDADE II – MARGINAL  

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Estabelecer regras de trânsito na área de tráfego de veículos na operação 
do sítio aeroportuário; 

• Exigir dos empregados, trabalhadores e demais pessoas que trabalhem ou 
necessitem acessar a Área Operacional do Aeroporto o uso de EPI’s; 

• Integrar legislações de uso e ocupação do solo do município com as 
orientações referentes aos Planos de Zona de Proteção das operações aéreas; 

• Compatibilizar o uso e ocupação do solo do munícipio no que se refere às 
áreas abrangidas pelas curvas de ruído;  

• Identificar usos e ocupações incompatíveis com as operações 
aeroportuárias, garantindo uma integração harmônica entre o aeroporto e a 
cidades envolvidas;  

• Promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo;  

• Atuar preventivamente, junto à Comissão de Linhas Aéreas, ou comissão 
similar no Aeroporto, para evitar a concentração de voos em horários sensíveis 
para a população e o meio biótico; 

• Fiscalizar o cumprimento das medidas propostas; 

• Criação de Comitê Local de Gerenciamento do Ruído Aeronáutico – 
CLGRA.  

 

 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

813 

Quadro 85 - Evento/perigo emissão de gases poluentes e particulados. 

PERIGO/ EVENTO 
Nº 02 – EMISSÃO DE GASES POLUENTES E PARTICULADOS 
PROVENIENTES DOS MOTORES DAS AERONAVES E DE OUTROS 
VEÍCULOS NO AEROPORTO 

CAUSAS 

• Falta de manutenção nas aeronaves e veículos de apoio; 

• Falha e/ou problemas mecânicos; 

• Dispositivos de controle inadequados/ inexistentes; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Manutenção e operação inadequada de equipamentos; 

• Durante a operação do novo aeroporto, as principais fontes contaminantes 
da atmosfera por parte das atividades aeroportuárias serão as aeronaves e os 
veículos automotores de apoio em terra. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos à saúde humana e ao meio ambiente pela contaminação do ar 
atmosférico; 

• Danos ambientais (fauna e flora); 

• Danos às pessoas (alergia, irritabilidade, náusea); 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com os órgãos fiscalizadores. 

• Observação: o perímetro de atuação deste perigo é variável, pois depende 
fortemente das condições climáticas, principalmente do vento local, podendo 
estender-se para longe do sítio aeroportuário. Existe, porém, a característica de 
rápida dispersão dos gases e dos particulados, o que faz com que as 
consequências sejam avaliadas como menores. 

FREQUÊNCIA  E – FREQUENTE  

SEVERIDADE II – MARGINAL  

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Disponibilizar equipamentos de proteção individual adequado a ação de 
emergência; 

• Garantir o padrão da qualidade do ar nas áreas diretamente afetadas pelo 
empreendimento, em cumprimento à legislação em vigor;  

• Controlar e minimizar possíveis interferências na fauna e flora locais; 

• Implementar na íntegra o Programa de Monitoramento de Emissão de 
Gases (PMEG). 

• Observação: com relação a este Cenário de risco, a INFRAERO dispõe de 
um programa - o Programa de Gerenciamento de Emissões Atmosféricas - cuja 
finalidade é desenvolver projetos e ações para mitigar os impactos ambientais 
decorrentes da emissão de poluentes atmosféricos provenientes dos sítios 
aeroportuários. 
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Quadro 86 - Evento/perigo atropelamento da fauna. 

PERIGO/ EVENTO Nº 03 – ATROPELAMENTO DA FAUNA 

CAUSAS 

• Falta de atenção ao dirigir; 

• Veículo em alta velocidade; 

• Falha mecânica e/ou operacional; 

• Imprudência, negligência ou imperícia do condutor; 

• Aumento da geração de ruídos; 

• Aumento do número de veículos nas estradas de acesso ao aeroporto; 

• Animais atravessando vias internas dos veículos e rodovia; 

• Sinalização deficiente ou fora dos padrões. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas e/ou indenizações; 

• Danos aos animais (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Prejuízo à imagem do empreendimento; 

• Problemas com sindicatos e/ou órgãos fiscalizadores. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas e Legislações Ambientais pertinentes; 

• Estabelecer regras de trânsito na área de tráfego de veículos nas 
dependências do aeroporto e entorno; 

• Garantir que as máquinas e equipamentos sejam operados por trabalhador 
habilitado e devidamente identificado; 

• Garantir que não haja trânsito ou permanência de animais no local 
necessário à rotina operacional das máquinas e equipamentos; 

• Alertar condutores sobre a presença/travessia de animais silvestres e o 
risco de atropelamento;  

• Executar na íntegra o Programa de Afugentamento da Fauna. 
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Quadro 87 - Evento/perigo colisão entre fauna e aeronaves. 

PERIGO/ EVENTO 
Nº 04 – RISCO DE COLISÃO ENTRE FAUNA E AERONAVES (PERIGO 
AVIÁRIO NA ASA) 

CAUSAS 

• Existência de locais atrativos para a avifauna na ASA (aterro sanitário, 
represas de captação, curtumes, frigoríficos e áreas de lavouras); 

• Áreas de alimentação e dessedentação no entorno. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Danos à aeronave, inconveniência para passageiros; 

• Danos materiais e pessoais (lesões, escoriações, fraturas ou morte); 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem do empreendimento. 

• Observação: as consequências deste tipo de perigo potencial variam em 
função da natureza da atividade envolvida no eventual acidente. O grau de 
severidade das consequências depende do grau de vulnerabilidade da 
aeronave frente a esses perigos potenciais e das densidades populacionais das 
áreas sob as trajetórias de voo. 

FREQUÊNCIA  C – OCASIONAL 

SEVERIDADE IV – CATASTRÓFICA  

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Treinar empregados do aeroporto para identificar animais mais comuns e 
focos atrativos no aeroporto, em especial na área de movimento;  

• Deve ser realizada a modificação do habitat atrativo à avifauna, fazendo 
com que diminua ou elimine os locais de abrigo, alimento e água disponíveis no 
ambiente e que possam atrair as aves; 

• A limpeza e desobstrução de valas de drenagem e esgotamento de áreas 
alagadas; 

• Procedimentos de afugentamento da avifauna da área de manobras do 
Aeroporto e realizar captura e manejo de aves (caso necessário);  

• Realizar visitas sistemáticas e eventuais com realização de captura de 
ovos e de animais sempre que necessário; 

• Denúncias formais de irregularidades observadas na ASA aos órgãos 
reguladores; 

• Realização de seminários e reuniões técnicas sobre perigo aviário com a 
Comunidade Aeroportuária e o Poder Público local, para sensibilização acerca 
do problema. 

• Observação 1: a utilização de velocidade reduzida, quando voando entre o 
solo e 10.000 pés, área onde acontece a quase totalidade das colisões tem 
reduzido o número de ocorrências. Os operadores devem realmente reportar 
todos os eventos, mesmo aqueles sem danos, pois nestes casos se forma a 
base de dados sobre determinado aeroporto, permitindo ações preventivas.  

• Observação 2: o abate de aves ou coleta de ovos somente deve ser 
realizado quando comprovado que outros métodos como os descritos neste 
programa não surtiram efeitos significativos e deverá seguir a IN n° 72 (IBAMA, 
2005). O abate só deve ser realizado em cano de ineficiência de outras técnicas 
e em casos que tragam diretamente risco à vida humana. 
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Quadro 88 - Evento/perigo vazamento de produtos perigosos. 

PERIGO/ EVENTO 

Nº 05 – VAZAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS (VAZAMENTO DE ÓLEOS 
LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO, VEÍCULOS DE 
ABASTECIMENTO, EQUIPAMENTOS DE RAMPA NA ÁREA DE 
MOVIMENTO) 

CAUSAS 

• Manuseio inadequado de matéria-prima e insumos; 

• Manuseio inadequado dos resíduos sólidos; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Ruptura e/ou queda de recipientes/ insumos; 

• Colisão de veículos, máquinas ou equipamentos; 

• Dispositivos de segurança inadequados/ inexistentes; 

• Manutenção e operação inadequada de equipamentos e insumos; 

• Matéria-prima/ insumos e resíduos acondicionados de maneira 
inadequada. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos ambientais (degradação do solo e a contaminação de recursos 
hídricos do sítio aeroportuário, comprometendo as características físicas e 
químicas desses elementos); 

• Danos às vítimas (alergia, irritabilidade, náusea, morte); 

• Explosão por mistura de produtos incompatíveis; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com os órgãos fiscalizadores. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Garantir que as embalagens com produtos perigosos não sejam 
movimentadas com equipamentos inadequados que possam danificá-las; 

• Instalar sistemas de separação de água e óleo para a drenagem de pistas 
e pátios, áreas de abastecimento de aeronaves e veículos e nos locais em que 
são realizadas manutenções de equipamentos; 

• Segregar adequadamente os resíduos sólidos, respeitando as classes; 

• Instalar em locais estratégicos, contendo a identificação das classes e tipos 
de resíduos sólidos (implementação do PGRS); 

• Caso o vazamento esteja fora de controle ou necessite abandono da área, 
deve-se: (a) isolar a área; (b) providenciar o abandono da área afetada; (c) caso 
atinja áreas lindeiras, deve-se imediatamente fazer a comunicação aos mesmos 
e acionar os órgãos de emergência; 

• Importante lembrar que, sempre que existir população exposta, as 
autoridades municipais e o responsável devem considerar a necessidade de 
adoção de medidas imediatas visando tornar o local minimamente seguro, até 
que sejam implantadas as medidas de remediação propriamente ditas. 
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Quadro 89 - Evento/perigo proliferação de doenças. 

PERIGO/ EVENTO Nº 06 – PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS 

CAUSAS 

• Limpeza inadequada do sítio aeroportuário (áreas físicas, pátios, 
instalações, etc.; 

• Condições inadequadas de segregação, manuseio, armazenamento e 
transporte dos resíduos sólidos; 

• Deficiências da infraestrutura existente para o gerenciamento dos resíduos 
durante a operação; 

• Falta de capacitação ou insuficiência profissional da equipe técnicas 
envolvida no gerenciamento dos resíduos; 

• Vulnerabilidades quanto à legislação pertinente; 

• Ausência de estruturas adequadas para o armazenamento temporário dos 
resíduos sólidos; 

• Formas de destinação final incorretas. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Prejuízo econômico; 

• Danos à saúde humana; 

• Atraso das atividades; 

• Multas e/ou indenizações; 

• Prejuízo à imagem do empreendedor; 

• Problemas com sindicatos. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Implementar um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) apoiado nos requisitos ambientais e sanitários; 

• Adotar procedimentos de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos conforme RDC n° 56/2008 da ANVISA; 

• Adotar procedimentos de Fiscalização e Controle Sanitário no Aeroporto e 
Aeronaves conforme RDC n° 02/2003 da ANVISA; 

• Estabelecer procedimentos de limpeza e desinfecção para os veículos, 
equipamentos, recipientes e instalações físicas (área de armazenamento de 
resíduos, insumos, etc.); 

• Realizar capacitação da equipe envolvida no gerenciamento dos resíduos; 

• Especificar e exigir o uso de EPI’s; 

• Dispor de estruturas adequadas para o armazenamento temporário dos 
resíduos sólidos; 

• Implementar um sistema de controle de vetores. 
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Quadro 90 - Evento/perigo disposição irregular de resíduos sólidos. 

PERIGO/ EVENTO Nº 07 – DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

CAUSAS 

• Manuseio inadequado/ incorreto de resíduos; 

• Imprudência, negligência ou imperícia; 

• Ruptura e/ou queda de recipientes de acondicionamento e transporte dos 
resíduos sólidos; 

• Colisão de veículos, máquinas ou equipamentos; 

• Dispositivos de segurança e/ou acondicionamento inadequados/ 
inexistentes para a realidade desta obra; 

• Manutenção inadequada de equipamentos; 

• Resíduos acondicionados de maneira inadequada nos locais definidos. 

CONSEQUÊNCIAS/ 
EFEITOS 

• Atraso das atividades; 

• Embargo, multas, ressarcimentos e/ou indenizações; 

• Danos ambientais/ Passivos ambientais; 

• Danos às vítimas (alergia, irritabilidade, náusea, morte); 

• Reações de sensibilização/ alergias/irritativas; 

• Prejuízo à imagem da empresa; 

• Problemas com os órgãos fiscalizadores. 

FREQUÊNCIA  D – PROVÁVEL 

SEVERIDADE III – CRÍTICA 

RISCO 4 – SÉRIO  

RECOMENDAÇÕES 

• Atender às Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE); 

• Atender as Normas e Diretrizes Técnicas Ambientais quando a gestão dos 
resíduos sólidos; 

• Disponibilizar equipamentos de proteção individual adequado a ação de 
emergência; 

• Garantir que as embalagens com produtos perigosos não sejam 
movimentadas com equipamentos inadequados que possam danificá-las; 

• Segregar adequadamente os resíduos sólidos, respeitando as classes; 

• Instalar em locais estratégicos, quadro contendo a identificação das 
classes e tipos de resíduos sólidos; 

• Atendimento às pessoas feridas é prioritário em relação a quaisquer outros 
danos; 

• Caso a disposição irregular esteja fora de controle ou necessite abandono 
da área, deve-se: (a) isolar a área; (b) providenciar o abandono da área afetada; 
(c) caso atinja empreendimento lindeiro, deve-se imediatamente fazer a 
comunicação aos mesmos e acionar os órgãos de emergência. 

• Importante lembrar que, sempre que existir população direta ou 
indiretamente exposta, as autoridades municipais e o responsável pela área 
devem considerar a necessidade de adoção de medidas imediatas visando 
tornar o local minimamente seguro, até que sejam implantadas as medidas de 
remediação propriamente ditas. 
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A partir da combinação das categorias de frequência e severidade para cada 

evento/perigo considerado para a operação do Aeroporto, foram geradas categorias de 

risco, demonstradas no Quadro 83. 

 

Quadro 91 - Resultado da Análise Preliminar de Risco. 

RISCO IDENTIFICADO Nº EVENTO / PERIGO 

4 – SÉRIO 01 INCÔMODO SONORO DECORRENTE DO RUÍDO AERONÁUTICO 

4 – SÉRIO 02 
EMISSÃO DE GASES POLUENTES E PARTICULADOS 

PROVENIENTES DOS MOTORES DAS AERONAVES E DE OUTROS 
VEÍCULOS NO AEROPORTO 

4 – SÉRIO 03 ATROPELAMENTO DA FAUNA 

4 – SÉRIO 04 
RISCO DE COLISÃO ENTRE FAUNA E AERONAVES (PERIGO 

AVIÁRIO NA ASA) 

4 – SÉRIO 05 

VAZAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS (VAZAMENTO DE 
ÓLEOS LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO, 

VEÍCULOS DE ABASTECIMENTO, EQUIPAMENTOS DE RAMPA NA 
ÁREA DE MOVIMENTO) 

4 – SÉRIO 06 PROLIFERAÇÃO DE DOENÇAS 

4 – SÉRIO 07 DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Fonte: Garden Engenharia (2019). 

 

A análise de risco consistiu em identificar a atual percepção e gestão dos riscos 

e perigos que poderão ocorrer na futura operação do Aeroporto, verificando os danos 

(consequências) e a frequência (probabilidade) de ocorrência dos eventos, possibilitando 

que sejam tomadas precauções mitigadoras destes riscos. 

Ressaltamos que na etapa de operação a análise deverá ser atualizada com as 

informações condizentes com a realidade, bem como a definição das ações e 

procedimentos de emergência, sinalizações de emergência, instruções corretivas e 

preventivas, treinamentos atualização dos organismos contatáveis em casos de 

emergência, dentre outros requisitos (conforme futura licitação). 

 

10.7. Matriz de risco 

Após realizado o preenchimento da planilha, foi realizado um levantamento do 

número de cenários identificados em cada uma das combinações de classe de 

frequência e de severidade. No Quadro 45 é possível visualizar o número de cenários 

em cada uma das combinações. 
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Quadro 92 - Matriz de Risco. 

MATRIZ DE RISCO 

SEVERIDADE 

I II III IV Total 

FREQUÊNCIA 

E 1 1 - - 2 

D - 1 5 - 6 

C - - 1 - 1 

B - - 1 - 1 

A - - - - - 

TOTAL 1 2 7 - - 

LEGENDA 

SEVERIDADE FREQUÊNCIA RISCO 

I – Catastrófica A – Muito Improvável 1 – Desprezível 

II – Crítica B – Improvável 2 – Menor 

III – Marginal C – Ocasional 3 – Moderado 

IV – Desprezível D – Provável 4 – Sério 

 E – Frequente 5 – Crítico 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

10.8. Procedimento de emergência/ ações recomendadas 

As atividades realizadas e ações recomendadas decorrentes da APR estão 

previstas nos Programas Básicos Ambientais (PBA), contemplando os programas 

ambientais que integram a gestão ambiental da obra do Aeroporto e sua correlação com 

os meios diagnosticados e respectivas etapas. Estes programas propiciam orientações 

e condições necessárias para a realização das obras, considerando as informações de 

segurança e preservação do meio ambiente. 

Uma vez sejam identificadas inadequações ou irregularidades na execução das 

ações previstas nos programas ambientais, as ações corretivas recomendadas são: 

• Suspender imediatamente a atividade e/ou procedimento inadequado e 

informar os gestores imediatos da não conformidade verificada 

(evento/perigo); 

• Isolar a área e identificar a extensão e reflexo da irregularidade dentro do 

empreendimento e na sua área de influência direta; 

• Revisar detalhadamente os procedimentos e normas de execução aplicáveis 

para a atividade com os responsáveis visando à reciclagem da equipe; 
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• Acompanhar e monitorar a retomada das atividades/ medidas adotadas, 

visando verificar se as medidas corretivas tomadas foram eficazes e 

eficientes e/ou adequadamente implantadas. 

 

Quando da ocorrência de acidentes ambientais durante a etapa de obras, bem 

como a detecção de situações perigosas que possam contribuir para a geração de 

acidentes e danos ambientais, devem ser realizados especificamente estudos de análise 

desses riscos. 

Outras duas medidas a serem tomadas: a equipe de trabalho em campo deve 

ter em mãos um documento que apresente o layout com os respectivos pontos de 

encontro, rotas de fuga, rota de emergência entre o local de trabalho e o hospital mais 

próximo; e uma lista de telefones de emergência. 

Nestas atividades, a maior parte dos incidentes ocorre com os resíduos sólidos 

que poderão ocorrer na área, estes tendem a ser de pequeno porte, não sendo 

necessária a tomada de medidas externas. Normalmente, são pequenos vazamentos ou 

rompimento de recipientes de resíduos. 

Nesses casos, deve-se apenas isolar temporariamente a área, sinalizando-a, e 

realizar a limpeza do local, com uso de EPIs e material de limpeza. Porém, em alguns 

casos, descritos a seguir, pode haver a necessidade de medidas adicionais. Os principais 

programas ambientais relacionados com a segurança das atividades de implantação das 

estruturas estão relacionados nos Programas Básicos Ambientais (PBA), capítulo 14 do 

EIA-RIMA. 

 

10.8.1. Treinamentos/ capacitação/ conscientização 

Quando houver as definições dos responsáveis de combate a emergências e o 

coordenador ambiental e de segurança, estes devem receber treinamentos sobre 

combate a emergências e riscos e perigos ambientais. Todos os colaboradores 

envolvidos durante as obras devem recebem orientações quanto aos procedimentos 

deste documento e demais normativas/ procedimentos técnicos recomendados na APR.   

Devem ser executados treinamentos relacionados com o atendimento a 

emergência. Todos os cursos e treinamentos deverão ser registrados, sendo a 

documentação pertinente mantida arquivada pelo controle administrativo e operacional 

da obra. 
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O treinamento desempenha um papel fundamental, conscientizando e 

capacitando tecnicamente todos os envolvidos. Com o objetivo de preparar os mesmos 

para a execução de suas tarefas com segurança e respeito à saúde e ao meio ambiente, 

estando preparado para emergências e situações operacionais que se fizer necessário. 

É importante ressaltar que, sempre quando houver modificações nos 

procedimentos, nas instalações, nos equipamentos, no canteiro de obras, ou seja, 

quando for inserida uma nova atividade conforme cronograma de execução, os operários 

envolvidos devem receber treinamentos sobre as alterações e/ou novas etapas a serem 

desenvolvidas para implantação do Aeroporto. 

 

10.8.2. Registro  

Toda situação de emergência real deve ser registrada, onde serão realizadas as 

considerações necessárias e informações sobre o atendimento. Ao término da 

emergência, o coordenador, deve buscar todas as informações possíveis sobre o 

ocorrido, e fazer o registro, onde estarão determinados os campos para as respectivas 

informações, ações e medidas preventivas. 

 

10.8.3. Sinalização ambiental e de emergência 

A sinalização das obras e intervenções é um instrumento importante, que 

possibilita um trabalho seguro para as pessoas envolvidas na obra, paras os aspectos 

ambientais significativos, paras as áreas consideradas ambientalmente sensíveis, assim 

como para os moradores do entorno. 

Todos os mecanismos de combate a emergência (extintores, kits de contenção 

de vazamentos, kits de gases/vapores, etc.), local de estacionamento de viatura ligada 

à emergência, ponto de encontros, rotas de fuga devem estar sinalizados, de forma 

visível e desobstruídos. 

A fim de informar e orientar as pessoas envolvidas com a obra, a população e 

terceirizados em geral, deverão ser confeccionadas placas informativas e orientavas, as 

quais devem ser distribuídas no canteiro de obras e no entorno, com frases normativas, 

de alerta e de conscientização.  

 

10.8.4. Organismos contatáveis em casos de emergência 

A área deve contar com serviço de telefonia fixa e móvel e manter listagem 

atualizada com os telefones dos organismos contatáveis nestes casos. 
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Os responsáveis serão orientados, quanto à atuação em situação de emergência 

na obra de implantação do Aeroporto. Em caso de emergência, os encarregados devem 

imediatamente dirigir-se para as áreas a serem definidas para que, se necessário seja 

solicitado seu auxílio nos serviços telefônicos, mantendo a linha externa desocupada 

disponível para comunicações necessárias. 

 

Quadro 93 - Organismos contatáveis em casos de emergência durante as obras. 

ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ENTIDADES PRIVADAS/ PÚBLICAS 

Corpo de Bombeiros 193 (54) 3028-0196 

SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192  

Divisão de Emergências Ambientais (DEAMB) - FEPAM - 
(51) 3288-9457 

(51) 99982-7840 

Patrulha Ambiental (PATRAM) - 

(54) 3215-5531 

(51) 3339-4568 

(51) 3339-4219 

Pronto-Socorro / Hospitais: 

Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h 

- 

 

(54) 3290-4470 

Hospital Virvi Ramos (54) 2108-8333 

Pronto Atendimento 24 horas - Unimed 

Hospital do Círculo 

Hospital Saúde 

(54) 3202-9000 

(54) 2101-0000 

(54) 3026-2699 

Unidade Básica Saúde - UBS Vila Oliva (54) 3901-1188 

Brigada Militar 190 
(54) 3452.1344 

(54) 3215-5531 

Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento - DPPA - 
(54) 3223-2171 

(54) 3238-7700 

Polícia Rodoviária Federal 191 (54) 3229.5402 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Considera-se de extrema importância, em caso de situação de emergência, 

acionar o Serviço de Emergência Ambiental DEAMB/FEPAM. Este serviço especializado 

atende a toda e qualquer poluição acidental no estado do Rio Grande do Sul. 

 

10.8.5. Instruções corretivas 

Refere-se à manutenção/ ações corretivas, necessárias quando ocorrem falhas 

nos veículos, maquinários, equipamentos, estruturas de apoio, canteiro de obras ou fique 

demonstrado seu funcionamento irregular/ inadequado. Todos os procedimentos de 

manutenção devem ser revisados periodicamente por profissionais habilitados sendo 

divulgadas todas as alterações a todos os operários e terceiros envolvidos. 
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As ações de emergência serão consideradas encerradas quando: (i) O cenário 

acidental for controlado (eliminação do risco); (ii) Ocorrer comunicado da eliminação do 

risco ao Coordenador das Ações de Emergência; (iii) Liberação do Coordenador de 

Ações de Emergência para procedimento de desmobilização dos recursos alocados. 

 

10.8.6. Investigação de incidentes e acidentes 

O objetivo da investigação de incidentes e acidentes é obter o maior número 

possível de elementos que possam identificar as causas básicas dessas ocorrências, a 

fim de prevenir outros eventos similares. 

Incidentes ou Acidentes das atividades (obras), que resultem, ou possam 

resultar, em desconformidades, danos à integridade física de pessoas, danos ao 

patrimônio ou impactos ambientais devem ser investigados e avaliados. A investigação 

contempla: Avaliação técnica do local; Levantamento de informações de equipamentos/ 

maquinários envolvidos; Considerações dos fatos relevantes; Análise das informações 

coletadas; Definição de causas que contribuíram para a ocorrência; e Elaboração de 

ações de para o efetivo bloqueio de causas reincidentes e das anormalidades 

encontradas. 

A investigação é iniciada imediatamente após a informação da ocorrência, onde 

os técnicos responsáveis se deslocam até o local para coleta de informações e 

realização do atendimento. 

Em casos específicos a investigação poderá contar com a assessoria de técnicos 

externos (especialistas em suas áreas de atuação), especialmente contratados para esta 

atividade. Todo acidente é objeto de investigação e análise, de acordo com sua 

gravidade, sendo elaborados relatórios técnicos da ocorrência do fato. 

 

10.8.7. Auditorias 

A realização de auditorias tem por objetivo identificar situações de não 

conformidade que possam influenciar na segurança das atividades desenvolvidas 

durante a obra, buscando de forma preventiva, identificar situações que possibilitem 

alguma ocorrência indesejável. 

A Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (ou empresa contratada) executará a 

programação de auditorias para avaliar a eficácia das medidas adotadas (caso 

necessário) conforme estabelecido no Programa de Auditoria Ambiental. Vale ressaltar 
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que a implantação das ações corretivas identificadas nas auditorias será apresentada no 

Plano de Ação, baseado no seu respectivo programa. Todas as auditorias deverão ser 

registradas para o devido acompanhamento da implementação e eficácia das ações 

corretivas, sendo que todos os documentos gerados nas auditorias deverão ser 

arquivados. 

 

10.9. Considerações finais 

Após o encerramento das obras de implantação, desmobilização do canteiro de 

obras e estruturas provisórias de apoio, os registros efetuados deverão compor o 

relatório da emergência, que deverá ser finalizado pelos participantes e responsáveis 

técnicos.  

Recomenda-se para o acompanhamento das obras a elaboração do Programa 

de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa de Controle Médico de 

Saúde Ocupacional (PCMSO) do empreendimento. O objetivo do PPRA é levantar os 

riscos existentes e propor mecanismos de controle para esta etapa. Os riscos não 

eliminados são objeto de controle pelo PCMSO. Portanto, sem o PPRA não existe 

PCMSO, devendo ambos estarem permanente ativos. 

Deverá ser exigido e controlado através do Programa Ambiental de Construção 

(PAC), a apresentação do PPRA e PCMSO para todos os prestadores de serviço e 

terceirizados contratados para execução da obra. 
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11. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

Este capítulo aborda os impactos ambientais causados ou associados ao 

empreendimento objeto do presente processo de licenciamento – “Aeroporto Regional 

da Serra Gaúcha (Vila Oliva)” – tendo sido o mesmo desenvolvido à luz das informações 

contidas na caracterização do empreendimento, nas considerações dos dispositivos 

legais vigentes e no diagnóstico ambiental realizado. 

Os impactos foram avaliados comparando-se a realidade atual e futura para a 

área do empreendimento. Foram estimados os verdadeiros impactos do 

empreendimento sobre as áreas de influência, considerando que os ambientes 

observados se mostram hoje antropizados com modificações evidentes nos recursos 

naturais do entorno (a maioria da área do sítio está coberta por vegetação rasteira e pelo 

cultivo de macieiras e hortigranjeiros).  

Com base na localização, caracterização e diagnóstico ambiental do 

empreendimento, iniciou-se a avaliação dos impactos ambientais potenciais gerados 

pela sua instalação, operação e seus reflexos sobre o ambiente. Foram identificados os 

impactos sobre os meios físico, biótico e socioeconômico (antrópico) para as diferentes 

fases do empreendimento, de acordo com o estabelecido pela Resolução do CONAMA 

nº 01 (BRASIL, 1986). 

Além disso, para dar suporte a planos e projetos ambientais relacionados com 

os impactos (benéficos ou adversos), foram estimados o efeito, duração, tempo e área 

de abrangência da influência do empreendimento no seu entorno, tendo em vista que 

alguns impactos perduram somente na fase das obras enquanto outros se estendem, 

bem como alguns se restringem apenas ao local enquanto outros são difundidos no 

entorno. 

A finalidade da avaliação de impacto ambiental é considerar os impactos 

ambientais antes de se tomar qualquer decisão que possa acarretar significativa 

degradação da qualidade do meio ambiente. Para cumprir esse papel, a avaliação de 

impactos ambientais é organizada de forma que seja realizada uma série de atividades 

sequenciais, concatenadas de maneira lógica. A esse conjunto de atividades e 

procedimentos se dá o nome de processo de avaliação de impacto ambiental 

(SANCHES, 2006). 

Os métodos de avaliação de impacto ambiental são mecanismos estruturados 

para coletar, analisar, comparar e organizar informações e dados sobre os impactos 
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ambientais de uma proposta, projeto ou empreendimento. O início desta análise é a 

identificação das ações impactantes e dos impactos potencialmente decorrentes sobre 

cada um dos componentes ambientais em estudo.  

As ações impactantes são separadas em 03 (três) grupos: planejamento (ações 

com início da fase pré-construtiva); instalação (ações durante a construção); operação 

(ações durante a operação). 

Os componentes ambientais são, por sua vez, classificados em 03 (três) grupos: 

Componentes do meio físico; do meio biótico (fauna e flora) e do meio socioeconômico 

(antrópico). 

A análise utiliza-se de uma Matriz de Interação (Matriz de Avaliação de Impactos 

Ambientais) para a identificação de possíveis impactos ambientais, que consiste, 

basicamente, no resultado do cruzamento entre as ações potencialmente impactantes 

do empreendimento e os componentes ambientais passíveis de serem afetados pelas 

mesmas. 

Trata-se de uma adaptação do procedimento inicialmente desenvolvido por 

Leopold et al. (1971), aqui utilizado exclusivamente para a identificação de impactos 

potencialmente decorrentes. A matriz também teria uma função de comunicação, pois 

serviria como “um resumo do texto da avaliação ambiental” e possibilitaria que “os vários 

leitores dos estudos de impacto determinem rapidamente quais são os impactos 

considerados significativos e sua importância relativa” (LEOPOLD et al., 1971). 

O processo de avaliação de impactos pode ser sintetizado, de maneira geral, em 

uma sequência de procedimentos que se inicia com duas vertentes de conhecimento: o 

empreendimento e o diagnóstico ambiental. A partir do detalhamento das ações 

efetivamente necessárias para a implementação do empreendimento e dos descritores 

ambientais identificados no diagnóstico, são identificados os impactos ambientais e 

propostas as medidas de controle, sejam elas preventivas, mitigadoras, compensatórias 

ou potencializadoras. Em etapas posteriores, a aplicação de avaliações de importância, 

magnitude, significância tratam de estabelecer hierarquias e prioridades para os 

impactos (SKILL, 2007). 

Em qualquer arranjo metodológico que se adote, é fundamental que se preconize 

um encadeamento adequado das etapas de avaliação de impactos resultando na gestão 

adequada das interferências previstas. O consenso geral em Avaliação de Impactos 

Ambientais é que se combine mais de uma técnica de avaliação para que se obtenha 
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um quadro de soluções preventivas, mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras 

o mais abrangente possível para os impactos identificados. 

Foi com esse objetivo que a equipe multidisciplinar concebeu a abordagem 

metodológica utilizada no Aeroporto. Essa metodologia não privilegia determinados 

impactos ou medidas como prioritárias em relação a outros, uma vez que todos os 

impactos têm medidas de controle previstas e estas, por sua vez, estão incorporadas ao 

escopo dos programas ambientais, que compõem o Plano Básico Ambiental (PBA). 

Todos os impactos identificados relacionados às atividades do empreendimento 

nas fases de projeto, implantação e operação, e as medidas propostas são apresentados 

de forma resumida na forma de planilha, denominada Quadro Síntese (Diagrama de 

Interação - Matriz de identificação de impactos ambientais) – vide ANEXO 23 – MATRIZ 

DE IMPACTOS.  

 

A) Classificação dos impactos 

Apresenta-se, em um primeiro momento, a metodologia empregada neste 

estudo, para em seguida descrever-se os impactos propriamente ditos e, finalmente, 

avaliá-los, no sentido de justificar e propor os programas ambientais, os quais incluem 

as medidas mitigadoras e as medidas compensatórias (Plano Básico Ambiental – PBA). 

A identificação dos impactos foi feita a partir de uma matriz cujas dimensões 

envolvem os descritores ambientais analisados no diagnóstico ambiental e as ações 

necessárias para a efetiva implementação do empreendimento. 

A matriz de identificação dos impactos ambientais, explicita as interferências das 

ações sobre os descritores ambientais (meios físico, biótico e socioeconômico) e 

evidencia a ocorrência dos impactos ambientais. Uma vez identificados os impactos, 

cada um deles foi descrito com base nas informações obtidas no diagnóstico ambiental 

evidenciando os aspectos locais e regionais afetados. Além disso, foi feita a classificação 

dos impactos quanto à sua natureza, se benéfico ou adverso, o efeito (direta ou indireta), 

o tempo, a duração, a reversibilidade e a abrangência (local ou regional). 

A avaliação realizada considera os parâmetros mencionados abaixo e 

compreende o exame descritivo desses impactos e permite a elaboração de um 

Diagrama de Interações, correlacionando-os aos Programas Ambientais e Medidas 

Mitigadoras, necessárias ao seu controle ou compensação. 
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Natureza (benéfico ou adverso) 

Os impactos podem ser benéficos (positivo) ou adversos (negativo), conforme o 

resultado de sua interação com o descritor analisado. Podem ocorrer casos onde um 

impacto seja benéfico para um determinado descritor e adverso para outro. 

 

Efeito (direto ou indireto) 

Os impactos diretos são aqueles claramente associados à implantação e 

operação do empreendimento, como por exemplo, a remoção da cobertura vegetal na 

área do empreendimento. Neste caso, se não houvesse o empreendimento, este impacto 

não ocorreria, portanto, ele é consequência direta da instalação do empreendimento. 

Os impactos indiretos são aqueles que não são exclusivamente relacionados ao 

empreendimento, mas que podem ser intensificados por ele ou por terceiros associados 

ao empreendimento. 

 

Probabilidade de ocorrência 

Os impactos podem ser classificados também de acordo com a sua 

probabilidade de ocorrência. 

Os impactos classificados como certos são considerados os mais significativos. 

Para eles devem ser previstas medidas mitigadoras e/ou compensatórias. Os impactos 

prováveis e os impactos pouco prováveis estão associados à noção de risco, ou seja, 

não é certo que eles ocorrerão, mas existe uma probabilidade de ocorrerem. Se forem 

negativos, deverão ser previstas medidas preventivas para que se reduza a 

probabilidade de ocorrência. 

 

Duração (permanente ou cíclico ou temporário) 

O tempo de duração dos impactos é avaliado em relação ao tempo de duração 

do empreendimento. 

Os impactos permanentes são aqueles que uma vez ocorridos perduram até o 

encerramento das atividades do empreendimento e que marcam por longo período o 

ambiente em que ocorreram. A retirada de cobertura vegetal da área pode ser utilizada 

também para exemplificar o impacto permanente, porque mesmo que esteja prevista a 

revegetação posterior da área, a composição e a estrutura a ser implantada não serão 

as mesmas do original, portanto o ambiente alterado não será mais o mesmo até o final 

das atividades do empreendimento.  
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Os impactos cíclicos são aqueles que ocorrem de forma repetida ao longo do 

tempo, como, por exemplo, o ruído de determinado equipamento, que opera 

regularmente, mas que passa parte do tempo desligado.  

Os impactos temporários são aqueles que ocorrem apenas em um determinado 

período, não se repetindo ao longo do tempo e que não marcam de forma permanente o 

ambiente no qual ocorreram.  

 

Tempo (imediato ou médio prazo ou longo prazo) 

Os impactos podem ser imediatos, de médio ou de longo prazo. Este prazo 

refere-se ao tempo decorrido entre a instalação/operação do empreendimento e a 

ocorrência do referido impacto. 

 
Reversibilidade (reversível ou irreversível) 

Classifica os impactos segundo aqueles que, depois de manifestados seus 

efeitos, são reversíveis ou irreversíveis. Permite identificar que impactos poderão ser 

integralmente reversíveis a partir da implementação de uma ação de reversibilidade ou 

poderão apenas ser mitigados ou compensados. 

 

Abrangência (local ou regional) 

São considerados impactos locais aqueles percebidos apenas na área do 

empreendimento e no seu entorno imediato, já os impactos regionais são aqueles que 

provocam mudanças perceptíveis na região ou microrregião onde está inserido o 

empreendimento. 

 
Magnitude e significância 

Os quadros abaixo indicam a forma como é realizada a classificação de 

magnitude e significância, e apresenta as respectivas valorações. 

 
Quadro 94 - Classificação da magnitude dos impactos. 

Conceito Classificação Valoração 

Magnitude: refere-se à 
extensão do impacto 
através da valoração 
gradual que se dá ao 

mesmo, a partir de uma 
determinada ação do 

projeto. 

Baixa - de magnitude inexpressiva, inalterado a 
característica ambiental considerada. 

1 a 3 

Média - de magnitude expressiva, porém sem alcance para 
descaracterizar a característica ambiental considerada. 

4 a 7 

Alta - de magnitude tal que possa levar a descaracterização 
da característica ambiental considerada. 

8 a 10 

Fonte: Adaptado de Mota e Aquino (2002). 
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Quadro 95 - Classificação da significância dos impactos. 

Conceito Classificação Valoração 

Significância: indica a 
importância do impacto 

em relação à sua 
interferência no meio. 

Baixa - de intensidade não significativa, não implica em 
alteração das características do meio. 

1 a 3 

Média - intensidade da interferência com dimensões 
recuperáveis. 

4 a 7 

Alta - intensidade da interferência que acarreta perda 
considerável de qualidade do meio. 

8 a 10 

Fonte: Adaptado de Mota e Aquino (2002). 

 

B) Metodologia proposta para avaliação dos impactos 

Os impactos do empreendimento foram analisados conforme metodologia de 

Leopold et. al., (1971).  

Tendo em vista a identificação e avaliação dos impactos ambientais e suas 

classificações, as medidas preventivas, mitigatórias e compensatórias foram propostas, 

a seguir serão propostas medidas preventivas, mitigadoras e/ou compensatórias que 

evitem minimizem e/ou compensem os efeitos negativos (adversos) decorrentes dos 

impactos gerados pelo empreendimento. Quando ocorrerem impactos positivos 

(benéficos), poderão ser propostas medidas potencializadoras. 

 

Matriz de probabilidade e perfil temporal 

A matriz de probabilidade e perfil temporal é definida por 03 (três) variáveis: 

Probabilidade, Duração e Tempo. 

 

Quadro 96 - Classificação da probabilidade e perfil temporal. 

Conceito Classificação Valoração 

Probabilidade: relaciona-
se com a possibilidade de 

ocorrência do impacto. 

Certa - quando se tem certeza que o impacto vai ocorrer. 5 

Provável - quando se tem certeza que o impacto vá ocorrer. 3 

Pouco provável - quando estão associados à noção de risco. 1 

Duração: relaciona-se 
com a duração do 

impacto. 

Permanente - são aqueles que uma vez ocorridos perduram 
até o encerramento das atividades do empreendimento.  

4 

Cíclico - são aqueles que ocorrem de forma repetida ao 
longo do tempo.  

2 

Temporário - são aqueles que ocorrem apenas em um 
determinado período, não se repetindo ao longo do tempo. 

1 

Tempo: relaciona-se com 
o efeito do impacto. 

Imediato - impacto cujo efeito se faz sentir imediatamente 
após a geração da ação causadora: fase de implantação. 

5 

Médio prazo - impacto cujo efeito se faz sentir 
gradativamente após a geração da ação impactante: início 
da operação. 

3 
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Conceito Classificação Valoração 

Longo prazo - impacto cujo efeito se faz sentir decorrido 
longo tempo após a geração da ação impactante: na 
operação. 

1 

 

A valoração destes atributos constitui-se no produto destes, compreendendo um 

intervalo de 1 a 100. 

 

Matriz de magnitude e significância   

A matriz de magnitude e significância dos impactos é definida pela valoração 

destes parâmetros, de acordo com os critérios descritos anteriormente e apresentados 

no Quadro 94 e Quadro 95. A magnitude pode variar de ±1 a ±10, o sinal indica a 

natureza do impacto, se positivo “+” se negativo “-”. A Significância também varia de 1 a 

10, e acompanha o sinal da magnitude. 

A valoração desta matriz constitui-se no produto destes, compreendendo um 

intervalo de 1 a 100. 

 

Matriz de cruzamento 

A partir da matriz de Probabilidade e Perfil Temporal e da Matriz de Magnitude e 

Significância, é possível realizar uma média geométrica dos seus valores, obtendo-se 

valores entre um intervalo de 1 a 100 que representará o impacto bruto do 

empreendimento. Obtém-se, então, a Matriz de Impactos Brutos. 

O Quadro 97, apresentado a seguir, exemplifica a sistemática de valoração de 

impactos. 

 

Quadro 97 - Exemplo de determinação da matriz de impactos brutos. 

IMPACTO: Remoção da cobertura vegetal (supressão de vegetação nativa) 

Matriz de Probabilidade e Perfil Temporal (MPP) Matriz de Magnitude x Significância (MMS) 

Probabilidade (P): 5 (certa) 

Duração (D): 4 (permanente) 

Tempo (T): 5 (imediato) 

Magnitude (M): - 3 

Significância (I): - 2 

MPP = (P x D x T) = 100 MMS = (M x S) = 6 

Matriz de Impactos Brutos (IB) 

𝐼𝐵 = √(𝑃𝑥𝐷𝑥𝑇) 𝑥 (𝑀𝑥𝑆) = √(𝑀𝑃𝑃) 𝑥 (𝑀𝑀𝑆) 

 

EXEMPLO: 𝐼𝐵 = √(100) 𝑥 (6) = 24,4948 ∗ =  −25 

*O sinal, arbitrado no final indica a natureza do impacto. 
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Os valores atribuídos na matriz não devem ser considerados valores absolutos, 

uma vez que os critérios de valoração apresentam uma forte subjetividade. Desta forma, 

entende-se como melhor agrupar os valores em faixas e expressar os intervalos por 

cores. A matriz representada por cores possibilita uma visualização mais fácil dos 

impactos e suas intensidades. Os impactos negativos correspondem aos tons vermelhos 

e os positivos aos verdes, como pode ser visualizado no Quadro 98. 

 

Quadro 98 - Correlação entre valores e padrões de cores dos impactos. 

Intervalo de Valoração Impacto Positivo (Benéfico) Impacto Negativo (Adverso) 

01 a 20   

20 a 40   

40 a 60   

>60   

 

A análise dos impactos permite a identificação das medidas preventivas, 

corretivas, mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras. Após a elaboração da 

Matriz de Impactos Brutos, parte-se para a Matriz de Impactos Mitigados. A eficiência 

das medidas é, então, valorada, atribuindo-se valores de 0 a 10. O valor atribuído para 

a medida é elevado ao quadrado. A determinação da matriz de mitigação se dá através 

da combinação entre a matriz de impacto bruto e o valor atribuído à eficiência da medida. 

A matriz de impacto mitigado é aquela onde serão consideradas as medidas 

preventivas, corretivas, mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras, interagindo 

com as fases de ocorrência do empreendimento, isto é, empreendimento otimizado. 

Para facilitar o entendimento da forma de operação das matrizes numéricas, 

complementa-se o exemplo já citado anteriormente, vejamos abaixo. 

 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

834 

Quadro 99 - Exemplo de determinação da matriz de impacto mitigado. 

IMPACTO: 
Remoção da cobertura vegetal  

(supressão de vegetação nativa) 

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO INDICADAS: 

Plantio compensatório, transplante, investimento 
em unidade de conservação, cortinamento 

vegetal, resgate e/ou realocação de epífitas, 
ações educativas e orientativas, etc. 

1°) Valor atribuído à eficiência da medida (M): 3 

2°) Resultado da Matriz de Impactos Brutos (IB) 𝐼𝐵 = √(𝑀𝑃𝑃) 𝑥 (𝑀𝑀𝑆) = 25 

3°) Matriz de Medidas de Mitigação (MM): MMM = 3² = 09 

4°) Resultado final da Matriz de Impactos 
Mitigados (MIM): 

MIM = –25 + 9 = - 16 

*O sinal, arbitrado no final indica a natureza do impacto. 

 

Como observado, o impacto submetido à medida assume um valor inferior à 

situação anterior. Entretanto, cabe aqui salientar que em alguns casos não é possível a 

adoção das medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias ou as mesmas são 

insignificantes ou inexistentes. 

As faixas de valoração utilizadas para os diferentes atributos dos impactos na 

metodologia utilizada são apresentadas no Quadro 100. 

 

Quadro 100 - Faixas de valoração para os atributos avaliados. 

Atributo Classes Valores 

Natureza 
Benéfico Positivo  

Adverso Negativo  

Efeito 
Direto - 

Indireto - 

Magnitude (M) 

Baixa 1 a 3 

Média 4 a 7 

Alta 8 a 10 

Significância (I) 

Baixa 1 a 3 

Média 4 a 7 

Alta 8 a 10 

Probabilidade (P) 

Certa 5 

Provável 3 

Pouco provável 1 

Duração (D) 

Permanente 5 

Cíclico 2 

Temporário 1 
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Atributo Classes Valores 

Tempo (T) 

Imediato 5 

Médio prazo 3 

Longo prazo 1 

Reversibilidade 
Reversível  - 

Irreversível  - 

Abrangência  
Local - 

Regional - 

Medida Mitigadora, Corretiva, 
Preventiva ou Compensatória 

- 1 a 10 

 

Conforme já abordado no início deste capítulo, a metodologia adotada inclui a 

apresentação de uma Matriz de Interação adaptada da Matriz de Leopold (LEOPOLD et. 

al, 1971). 

Esse diagrama de interação foi elaborado com as entradas segundo linhas que 

contêm as ações/atividades do empreendimento e colunas com os compartimentos 

ambientais afetados e os impactos ambientais potenciais decorrentes da relação causa 

x efeito. Ao cruzar essas linhas com as colunas, evidenciam-se as interações existentes, 

permitindo identificar aquelas realmente significativas e dignas de atenção especial, as 

quais correspondem aos impactos apresentados e descritos anteriormente. 

A identificação dos impactos ambientais é feita no Capítulo 11, sendo analisado 

o Empreendimento, em suas fases de construção e operação, e seus reflexos sobre o 

ambiente. No Capítulo 12 é realizado o prognóstico ambiental dos impactos do 

empreendimento sobre o contexto ambiental local e regional, considerando os seguintes 

cenários: sucessão e tendencial. No Capítulo 13 são propostas as medidas de mitigação 

e compensação dos impactos, com base na comparação do prognóstico das condições 

emergentes com e sem a implantação do Aeroporto.  

Todos os impactos identificados e as medidas propostas serão apresentados de 

forma resumida em um Quadro Síntese (Diagrama de Interação - Matriz de identificação 

de impactos ambientais) – vide ANEXO 23 – MATRIZ DE IMPACTOS. A Matriz de 

Impactos Ambientais traça uma relação entre as etapas esperadas para instalação e 

operação do empreendimento, os principais impactos negativos e positivos que poderão 

advir das ações vinculadas a estas etapas, os resultados para cada impacto com a 

aplicação da fórmula descrita no Quadro 97, e respectivos programas ambientais 

relacionados. 
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As plantas com as delimitações de áreas mais suscetíveis a impactos ambientais 

de sensibilidade ambiental e susceptibilidade ambiental (PRANCHA 32 – 

SUSCEPTIBILIDADES AMBIENTAIS E PRANCHA 25 – ÁREAS DE SENSIBILIDADE 

AMBIENTAL), foram elaboradas através da análise dos diferentes tipos de uso e 

ocupação do solo e variáveis ambientais como presença ou ausência de áreas de 

preservação permanente, tipos de vegetação e topografia. Estas variáveis foram 

classificadas conforme prévia análise de sua importância, conforme um peso atribuído a 

cada classe. Os pesos variavam de 1 a 5, conforme sua importância no contexto da 

variável mapeada, sendo 1 muito baixo e 5 muito alto.  

As variáveis de entrada foram as seguintes: Uso e ocupação do solo: Floresta 

em estágio inicial de regeneração (PESO: 2); Floresta em estágio médio de regeneração 

(PESO: 3); Floresta em estágio avançado de regeneração (PESO: 5); Campo seco 

(PESO: 2); Campo úmido (PESO: 3); Banhado (PESO: 5); Monocultura (PESO: 1); 

Lavoura (PESO: 1); Residências (PESO: 1), Solo exposto (PESO: 1); Acessos (PESO: 

1); Áreas de preservação permanente: Presença (PESO: 5); Ausência (PESO: 1); 

Isodeclividades (VALLE ET AL., 2016): Plano (PESO: 1); Suave ondulado (PESO: 2); 

Ondulado (PESO: 3); Forte ondulado (PESO: 4); Montanhoso e escarpado (PESO: 5). 

Para a integração dos dados de sensibilidade ambiental da área em estudo, 

utilizou-se a metodologia de classificação por múltiplos critérios, denominada 

Combinação Linear Ponderada, executada através da ferramenta Raster Calculator do 

ArcGis. Nesta ferramenta, o programa começa multiplicando cada fator por seu peso e 

depois soma os resultados; este cálculo é feito pixel a pixel, resultando num valo final de 

sensibilidade de acordo com a relevância dada para cada entrada. A fórmula a seguir 

exprime o cálculo realizado: 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
[𝑎 ∙ (𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑜) + 𝑏 ∙ (𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝐴𝑃𝑃) + 𝑐 ∙ (𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)]

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

 

O resultado da interpolação foi uma nota de sensibilidade que variou de 1 a 5 

conforme os pesos atribuídos a cada classe e a relevância representada pelos índices 

a, b e c. No caso, foram indicados respectivamente os seguintes valores para os índices: 

3 (a), 4 (b) e 1 (c). Os resultados podem ser observados na PRANCHA 32.  

As informações de sensibilidade, isto é, o conjunto das áreas com notas acima 

de peso 2, foram sobrepostas às poligonais de intervenção do empreendimento. Estas 
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poligonais representam, entre outras, as áreas previstas de canteiro de obras e 

edificações do aeroporto. Dessa forma, a intersecção das duas pode delimitar as áreas 

suscetíveis a maiores intervenções e consequentemente impactos. Estas áreas são 

apresentadas na PRANCHA 25. 

 

11.1. Identificação de impactos sobre os meios estudados 

O presente item tem como objetivo apresentar os principais impactos ambientais 

que foram identificados e caracterizados nas áreas de influência durante a implantação 

e operação do empreendimento. 

 

11.1.1. Impactos sobre Meio Físico 

Os impactos sobre o meio físico se manifestarão principalmente na etapa de 

instalação e operação do empreendimento, sendo decorrentes das diversas atividades 

previstas durante estas fases, uma vez que para a etapa de planejamento não se 

encontra previsto qualquer impacto ambiental potencial sobre o meio físico. 

 

ETAPA DE INSTALAÇÃO (OBRAS) 

• Aumento na geração de resíduos 

Ação Geradora: Impacto associado às atividades de implantação da 

infraestrutura aeroportuária e as obras relacionadas a construção civil. 

Descrição: A construção civil é reconhecida como grande geradora de impactos 

ambientais, tanto pelo consumo de recursos não-renováveis, como pela geração de 

resíduos durante o processo construtivo. A Resolução CONAMA n° 307 (BRASIL, 2002) 

define os resíduos da construção civil como aqueles provenientes de construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos. 

Dentro dos centros urbanos que se percebe mais notavelmente os impactos 

causados pelo manejo inadequados desses resíduos, que acabam por contribuir para a 

ocorrência de inundações, degradação da paisagem urbana, piora na qualidade de vida, 

entre outros. Em se tratando o contexto de uma área especial para implantação do 

aeroporto, onde a ocupação urbana é de fato reduzida, as consequências deste impacto 

se concentram sobre os recursos naturais disponíveis, com destaque para: Degradação 

das áreas de manancial e áreas de proteção permanente; Assoreamento de rios e 
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córregos; Degradação da paisagem natural; e Contaminação do solo e aquífero freático 

pelo acúmulo indevido de resíduos. 

O município de Caxias do Sul possui a Lei Municipal nº 6.359 (CAXIAS DO SUL, 

2005), complementada pelo Decreto n° 13.179 (CAXIAS DO SUL, 2007), que instituem 

o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, onde obriga o 

Município a elaborar e implementar o Programa de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, que estabelece as diretrizes técnicas e os procedimentos para o 

exercício das responsabilidades dos pequenos geradores. O Projeto de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil deve ser elaborado e implementado pelos grandes 

geradores e que tem como objetivo estabelecer os procedimentos necessários para o 

manejo e destinação ambientalmente adequada para os resíduos. 

 

• Alteração da qualidade do ar 

Ação Geradora: Impacto associado ao deslocamento de veículos automotores e 

procedimentos de movimentação de terra durante a implantação do empreendimento 

estruturas de apoio. 

Descrição: A instalação da infraestrutura aeroportuária acarretara em 

modificações da qualidade do ar de duas maneiras: (I) Aumento na concentração de 

material particulado em suspensão, de natureza mineral e quimicamente inerte, 

inerentes às operações de terraplanagem (cortes e aterros), ao trafego de veículos leves, 

pesados e de maquinas e equipamentos, à montagem de estruturas de obras civis, ao 

manuseio de insumos e materiais pulverulentos e, também, a ação de ventos locais que 

auxiliam na dispersão desse material; e (II) Emissões poluentes dos veículos 

automotores de veículos, máquinas e equipamentos. 

Estarão mais susceptíveis ao impacto do material particulado os moradores e 

pessoas exercendo atividades nas proximidades das rotas de veículos e equipamentos 

ligando as diferentes frentes de serviço. Os próprios trabalhadores da obra também 

serão diretamente afetados por este impacto. 

Quanto à emissão de gases por motores de máquinas e equipamentos, apenas 

funcionários da própria obra serão afetados, uma vez que os trabalhos se darão em zona 

rural, onde a dispersão total dos gases é facilitada pelos ventos e ausência de outras 

fontes emissoras. 
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• Aumento da emissão de ruídos 

Ação Geradora: O gerador deste impacto é a utilização de máquinas, tratores e 

equipamentos durante as obras de implantação do aeroporto. 

Descrição: Uma vez que haverá a necessidade de obras de terraplanagem do 

terreno, remoção de cobertura vegetal e o transporte de insumos e funcionários, a 

utilização de veículos e maquinários apropriados acarretará na produção de ruídos, 

mesmo estes variando amplamente em função da condição de operação dos mesmos.  

Como valor máximo para este tipo de equipamentos e veículos pode-se 

considerar que não haverá geração de ruídos acima de 90 dB (A) a 7,0 (sete) metros da 

fonte. A aplicação da curva de decaimento logarítmico a este nível máximo, acaba por 

gerar os resultados exibidos no quadro abaixo, o qual indica o nível sonoro previsto, em 

função da distância das obras. Essas distâncias são válidas para condições ideais de 

campo livre, sem obstáculos, representando, portanto, a máxima distância em que 

poderá haver quebra de conforto acústico em áreas adjacentes. 

 

Quadro 101 - Decaimento do ruído conforme afastamento da fonte. 

Distância (metros) Nível de ruído - dB (A) 

7 90 

10 87 

20 81 

30 77 

40 75 

50 73 

100 67 

150 63 

200 61 

300 57 

400 55 

500 53 

750 49 

1000 47 

1250 45 

1500 43 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Segundo a norma ABNT NBR 10151 os níveis máximos permitidos para uma 

área rural (sítios e fazendas) é de 40 dB (A) durante o dia e 35 dB (A) à noite. Isso implica 
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que a distâncias superiores a 1500 metros do local da obra haverá, potencialmente, a 

ultrapassagem dos padrões legais de ruídos. 

O fluxo de veículos de apoio às obras representara uma emissão sonora de 

menor intensidade do que a considerada na análise acima, logo estando totalmente 

incluída nesta. 

Além disso, a instalação do empreendimento acarretará na geração adicional de 

ruídos provenientes da execução da obra, que podem provocar e/ou intensificar a 

dispersão da fauna (por afugentamento) de fragmentos próximos ou da ADA, para áreas 

na AID e AII, em busca de ambientes menos perturbados. Todavia, esses impactos são 

previstos para ocorrer com espécies oportunistas e de pouco interesse conservacionista. 

Desta maneira existe um aumento considerável no risco de atropelamento de espécies 

silvestres e acidentes com a fauna em geral. A dispersão das espécies de maior porte 

em direção a rodovias pode ser um fator gerador de situações de risco aos usuários 

destas, podendo gerar, por exemplo, acidentes rodoviários. 

Deve-se destacar que este impacto é restrito à ADA e áreas imediatas a ela, 

dentro da AID. Com isso, as unidades de conservação dentro da AII não sofrerão 

impactos sonoros e/ou vibratórios diretos decorrentes das atividades do 

empreendimento. 

 

• Geração de efluentes 

Ação Geradora: Impactos associados à geração de efluentes sanitários durante 

a instalação da infraestrutura aeroportuária (canteiro de obras). 

Descrição: Nas áreas de construção serão gerados efluentes sanitários, de 

lavagem de equipamentos, e outros que se não forem devidamente coletados, tratados 

e/ou dispostos, poderão impactar na qualidade da água dos recursos hídricos presentes. 

Esta contaminação poderá também ocorrer em função do descarte de óleos e possíveis 

vazamentos de líquidos perigosos. As alterações sobre os recursos hídricos, dada a 

localização da área do empreendimento num divisor de águas, poderão impactar cursos 

d’água a jusante, especialmente nas bacias onde haja captação para consumo humano 

e animal. 

 

• Aumento na taxa de impermeabilização do solo 

Ação Geradora: O gerador deste impacto é decorrente da necessidade de 

pavimentação das pistas, vias de acesso e instalação das edificações aeroportuárias. 
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Descrição: O projeto do arranjo geral proposto para a instalação do novo 

aeroporto prevê variados tipos de edificações e estruturas civis que, após a efetiva 

consolidação, serão responsáveis pela impermeabilização do terreno natural de grandes 

extensões de áreas. 

Com base na caracterização dos solos na região, e da ocupação e uso da área 

por atividades agrícolas, pressupõe-se que à medida que as estruturas forem 

construídas haverá uma crescente impermeabilização do terreno natural e a 

consequente diminuição proporcional da taxa de infiltração, gerando assim, a 

possibilidade de um decréscimo na taxa de recarga natural dos aquíferos locais. 

Cabe ressaltar ainda que, independentemente do projeto construtivo prever 

soluções técnicas voltadas especificamente para a drenagem e o controle dos volumes 

de escoamento das águas pluviais (incluindo os sistemas de direcionamento e captação 

das águas no sistema viário local e sistemas auxiliares de drenagem), deve ser 

observada a possibilidade de ocorrer um aumento no escoamento das águas superficiais 

com uma natural incremento do seu potencial erosivo, colocando em risco áreas ainda 

não ocupadas e faixas de preservação permanente. 

 

• Alteração na dinâmica hídrica 

Ação Geradora: Impacto associado à ocupação de áreas onde existem fluxos 

hídricos e banhados. 

Descrição: A área de implantação do empreendimento impactará diretamente 

sobre a região de cabeceiras dos recursos hídricos da metade sul caracterizados no 

Diagnóstico Ambiental do Meio Físico. Apesar da ocupação e utilização atual ter 

modificado em parte a qualidade dos recursos hídricos e possivelmente ter reduzido 

áreas úmidas originais, a instalação terá consequências de maior magnitude sobre estes 

corpos. 

Este impacto se relaciona diretamente com a impermeabilização da superfície, 

uma vez que a ocupação sobre cursos d’água existentes requer entubamento e/ou 

desvio dos mesmos e operações de drenagem das áreas úmidas e nascentes. A 

dinâmica hídrica será permanentemente alterada, podendo haver a médio prazo uma 

menor disponibilidade hídrica para os córregos a jusante que atualmente recebem 

contribuição dos cursos d’água existentes na ADA, apesar da vazão destes não 

representar uma porcentagem tão significativa do volume total escoado. 
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A Figura 625 estima o trecho impactado a jusante, dentro da AID, pelas 

intervenções dos recursos hídricos na ADA. Não foram identificados usos prioritários 

neste trecho, de modo que a instalação do empreendimento não impacta sobre o 

aproveitamento hídrico a jusante. As áreas úmidas devem sofrer um impacto menor, já 

que não necessariamente dependem do volume de água trazido pelos arroios originados 

na ADA. 

 

Figura 625 - Trecho impactado a jusante dos recursos hídricos. 

 
Fonte: Garden Engenharia (2020). 

 

 

 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

843 

• Suspensão do aporte de contaminantes relacionados à ocupação atual 

Ação Geradora: Impacto relacionado à eliminação das atividades agrícolas na 

ADA do empreendimento durante o processo de instalação. 

Descrição: Agrotóxicos em geral, como defensivos agrícolas, pesticidas, 

praguicidas, biocidas, fungicidas e agroquímicos, são produtos químicos utilizados nas 

atividades agrícolas das mais diversas. Tratam-se de substâncias destinadas a impedir 

a ação ou diretamente eliminar pragas como insetos, ácaros, moluscos, roedores, 

fungos, ervas-daninhas e bactérias que sejam prejudiciais à cultura implantada. Há 

também insumos fertilizantes (hormônios, nutrientes e outros agentes) que estimulam o 

crescimento vegetal. 

Embora estes produtos viabilizem a agricultura em áreas menos favoráveis e 

aumentem a produtividade, trazendo aparente benefício à humanidade, seus efeitos 

deletérios podem ser observados sobretudo sobre o ambiente natural. Os agrotóxicos 

são uma das maiores causas de contaminação de rios e mananciais, constituindo um 

enorme problema ambiental, em especial no estado do Rio Grande do Sul que possui 

uma das maiores matrizes agrícolas do país. 

A contaminação com agrotóxicos e fertilizantes prejudica direta e indiretamente 

a fauna aquática, tanto pela mortalidade de organismos, como pelos efeitos prejudiciais 

da bioacumulação que podem impactar até na saúde humana. Além disso, compostos 

orgânicos podem desequilibrar a disponibilidade de nutrientes em corpos d’água, 

causando o fenômeno da eutrofização. 

Ao se iniciarem as obras de implantação do empreendimento, as atividades 

existentes na ADA serão encerradas. Como consequência, haverá uma redução do 

aporte de agrotóxicos e fertilizantes para corpos d’água adjacentes às áreas, o que pode 

ser benéfico para a qualidade das águas destes locais e para a fauna presente.  

Associada a isto, prevê-se também a eliminação do descarte irregular de efluentes 

sanitários sem tratamento no solo e cursos d’água como tratado no item de passivos 

ambientais identificados na ADA. 

 

• Indução de processos erosivos e assoreamento dos corpos d’água 

Ação Geradora: Impacto associado às atividades relacionadas a movimentação 

do solo (terraplenagem) para adequação e conformação do terreno. 

Descrição: A possibilidade ocorrência de processos erosivos, especialmente na 

forma de erosão pluvial, e consequente transporte da carga sedimentar para os corpos 
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hídricos locais ou situados no entorno imediato poderá ocorrer em função de: (I) 

Operações de implantação das estruturas civis, através de serviços de terraplenagem e 

de cortes/aterros; (II) Disposição provisória dos solos escavados, mesmo que por um 

período curto, em locais sujeitos a ação erosiva pluvial; e (III) Aterramento e/ou elevação 

de terrenos, previstos de ocorrerem em áreas específicas. 

Logo, a atividades de movimentação de terra prevista para a obra do aeroporto 

tende a intensificar os processos erosivos locais, ao desestruturar os solos que lá 

ocorrem e expor seus horizontes mais suscetíveis à erosão. 

 

• Contaminação por hidrocarbonetos e outros produtos químicos 

Ação Geradora: Impacto associado a contaminação por vazamentos de óleos, 

produtos químicos e combustíveis armazenados. 

Descrição: As ações rotineiras de armazenagem de combustíveis e óleos 

lubrificantes durante as obras de implantação do novo sítio aeroportuário, estruturas 

como banheiros, tráfego de maquinário e veículos, podem criar vazamentos que 

porventura contaminem os mananciais hídricos e o subsolo. Há o risco de acidentes com 

o sistema de armazenamento de combustíveis (tancagem) e com os efluentes originados 

nas manutenções, banheiros e no canteiro de obras.  

 

ETAPA DE OPERAÇÃO (FUNCIONAMENTO) 

• Alteração da qualidade do ar 

Ação Geradora: Emissão de poluentes por parte das aeronaves e veículos de 

apoio em terra. 

Descrição: Durante a operação do novo aeroporto, as principais fontes 

contaminantes da atmosfera por parte das atividades aeroportuárias serão as aeronaves 

e os veículos automotores de apoio em terra. 

Para as aeronaves, a estimativa de emissão é feita com base em um ciclo 

padronizado de aterrissagem e decolagem, composto de 5 (cinco) fases, que vão desde 

a aproximação, aterrissagem, taxiamento, estacionamento, decolagem e tomada de 

altitude. Uma vez que o voo em altitude acima da camada de inversão térmica e 

velocidade de cruzeiro não apresenta interesse no presente diagnóstico, não serão 

consideradas as emissões durante essa fase. 

Os principais poluentes emitidos por uma aeronave são o CO e HC, NOx, SOx e 

material particulado. A determinação do total de poluentes emitidos leva em conta a 
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composição da frota aérea, por tipo e modelo, além dos tempos de cada fase operacional 

de pouso e decolagem, dados apenas estimados em projeto para o aeroporto em estudo. 

Haja vista disto, foi tomado como base o total de poluentes emitidos por cada operação 

de pouso e decolagem média de uma aeronave apresentada pelo EPA (Environmental 

Protection Agency) dos EUA no relatório “Evaluation of Air Pollutant Emissions from 

Subsonic Commercial Aircraft” (1999) como descrito abaixo. 

 

Tabela 88 - Taxas de emissões médias para aeronaves comerciais. 

Poluente Emissão (kg/pouso e decolagem) 

CO 14,0 

HC 4,7 

NOx 11,9 

SOx 0,5 

Partículas 0,4 

Fonte: EPA (1999). 
 

Considerando as estimativas de passageiros para os horizontes de 2025 e 2035 

apresentados no diagnóstico, calculou-se um total de 14.000 pousos e decolagens para 

2025 e 30.000 pousos e decolagens para 2035. A partir desses números, pode-se 

contabilizar o total de emissões para cada ano. 

 

Tabela 89 - Emissões estimadas para o novo aeroporto. 

Poluentes 
Totais anuais (ton/ano) 

Previsão (2025) Previsão (2015) 

CO 196 420 

HC 65,8 141 

NOx 166,6 357 

SOx 7 15 

Partículas 5,6 12 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

A estimativa das emissões dos veículos de apoio em terra necessita de um maior 

detalhamento do projeto de operação do aeroporto, pois dependem da quantidade de 

veículos envolvidos em cada operação de pouso/decolagem, modelo, rodagem média, 

etc. 

No contexto local a influência do aeroporto toma maior magnitude por se tratar 

de uma zona rural, sem rodovias de tráfego intenso e grandes aglomerações urbanas 
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contíguas. Entretanto, a parcel principal das emissões do aeroporto é decorrente das 

aeronaves, as quais emitem a maior parte dos poluentes em voo, em altas condições de 

dispersão, a maior altitude, atenuando de sobremaneira o impacto destes na população 

localizada sob as rotas aéreas. 

Para fins comparativos, segundo relatório da FEPAM em Inventário sobre as 

emissões da Frota Veicular Estadual (2009) a emissão de poluentes é da ordem de 

dezenas de milhares de toneladas/ano para CO e milhares de toneladas/ano para NOx e 

HC. Portanto, pode afirmar que as emissões das aeroportuárias embora possam ser 

consideradas uma fonte importante de emissão atmosférica, representam uma parcela 

pouco representativa se comparada a emissão total da frota veicular da Serra Gaúcha. 

 

• Aumento emissão de ruídos 

Ação Geradora: Impacto associados as atividades de operação das aeronaves 

na pista e durante a decolagem e pouso. 

Descrição: A operação do aeroporto trará como principal fonte de ruído é a pista 

do aeroporto. O movimento das aeronaves é um grande gerador de ruídos sujeito a uma 

série de variáveis como: tráfego aéreo, volume de passageiros transportados, tipo de 

aeronave em operação e características do aeródromo, como tamanho da pista, 

presença de obstáculos, regime de ventos e densidade de ocupações no entorno. 

 

• Geração de efluentes e resíduos sólidos 

Ação Geradora: Geração de efluentes líquidos (águas pluviais, sanitário e 

industrial) e resíduos sólidos diversos. 

Descrição: A operação do novo aeroporto irá gerar uma série subprodutos 

nocivos, na forma de efluentes líquidos, como águas pluviais do sistema de drenagem, 

esgoto sanitário, efluente industrial e de lavagem de equipamentos. Estes efluentes se 

descartados incorretamente podem impactar severamente sobre a qualidade dos 

recursos hídricos da AID. 

Os resíduos sólidos abrangem desde lixo comum até resíduos perigosos que 

precisam de acondicionamento correto e destinação final específica. O descarte 

inadequado pode gerar contaminações sobre o solo e recursos hídricos do entorno, 

impactando diretamente sobre a qualidade de vida da população lindeira. 

Os efluentes sanitários gerados não deverão ser descartados sem o devido 

tratamento. No caso do novo aeroporto, está prevista a construção de uma Estação de 
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Tratamento de Efluentes (ETE), que após tratamento, efetuará o descarte do tratado no 

Arroio Piaí, conforme apresentado no diagnóstico dos recursos hídricos. A emissão do 

efluente no corpo receptor deverá ser feita de modo a não comprometer as suas 

características naturais. Uma vez seguidas as condicionantes para a emissão, não é 

esperado impacto sobre a qualidade das águas do curso hídrico. 

 

• Contaminação por hidrocarbonetos e outros produtos químicos 

Ação Geradora: Impacto associado a contaminação por vazamentos de óleos, 

produtos químicos e combustíveis armazenados. 

Descrição: As ações rotineiras de armazenagem de combustíveis e óleos 

lubrificantes, bem como o abastecimento e manutenção dos veículos de apoio às 

aeronaves podem criar vazamentos que porventura contaminem os mananciais hídricos 

e o subsolo. Há o risco de acidentes com o sistema de armazenamento de combustíveis 

(tancagem) e com os efluentes originados nas oficinas de manutenção dos veículos de 

apoio e das aeronaves.  

 

11.1.2. Impactos sobre Meio Biótico 

A identificação dos impactos sobre o meio biótico (flora e fauna) foi precedida 

por uma revisão das informações disponíveis acerca da importância biológica, do estado 

de conservação e do grau de proteção dos ecossistemas naturais na região de inserção 

do empreendimento, bem como das principais recomendações formuladas na literatura 

técnica para promover a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade da 

região. Os impactos sobre o meio biótico se manifestarão na etapa de instalação e de 

operação do empreendimento, sendo decorrentes das diversas atividades previstas 

durante estas etapas.  

 

ETAPA DE INSTALAÇÃO (OBRAS) 

• Redução sobre a biodiversidade local  

Ação Geradora: Este impacto é causado pela supressão de vegetação florestal 

e intervenção em outros ecossistemas, como campos nativos e banhados. 

Descrição: Com a implantação das estruturas do aeroporto é possível prever 

uma redução na biodiversidade local, devido a supressão da vegetação e ocupação dos 

ecossistemas para a construção do empreendimento num todo. Muitas espécies 

campestres que ocorrem no local do empreendimento são sensíveis a mudanças 
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ambientais e alterações antrópicas, como Parodia ottonis. As atividades de 

terraplanagem para a implantação das estruturas integrantes do aeroporto irão 

necessitar a drenagem de banhados o que poderá levar a uma diminuição das 

populações de espécies frágeis. Além disso, esta descaracterização irá impactar 

diretamente a fauna associada, modificando seus locais de uso, refúgio e reprodução, o 

que poderá comprometer a sobrevivência destas espécies no local de implantação do 

empreendimento e arredores.   

 

• Alteração na dinâmica populacional da fauna e flora  

Ação Geradora: Impacto decorrente das intervenções nos ecossistemas locais, 

como supressão da vegetação florestal e obras de movimentação do solo em campos 

nativos e banhados.  

Descrição: Além de reduzir a biodiversidade local, as estruturas que serão 

implementadas para o empreendimento irão acarretar na diminuição e alteração do fluxo 

gênico e dinâmica das populações de espécies vegetais e animais. Isso acontece pela 

formação de barreiras ou ilhas de vegetação que serão formadas com a supressão desta.  

 

• Supressão da vegetação (remoção da vegetação) 

Ação Geradora: O gerador deste impacto é a necessidade de implantação das 

estruturas para construção do aeroporto. 

Descrição: O impacto será devido a necessidade de supressão da vegetação na 

porção central e a sul do empreendimento. Conforme PRANCHA 26 – MANEJO DA 

VEGETAÇÃO, a previsão de supressão será das matrizes de vegetação florestal na 

porção central e sul. Em ambas as matrizes de vegetação ocorre vegetação em estágio 

avançado de regeneração, assim como estágio médio. Além disso, principalmente na 

matriz a centro, ocorrem muitos indivíduos de Araucaria angustifolia, espécie ameaçada 

de extinção e de elevada importância para a fauna local, assim como para a estruturação 

da vegetação na região do empreendimento. Em adição, a presença de espécies 

epifíticas das famílias Bromeliaceae, Orchidaceae, Cactaceae e Piperaceae é muito 

frequente, sendo que a diversidade destas espécies é alta.  

 

• Destruição de habitat e micro-habitat 

Ação Geradora: Impacto decorrente da ocupação e instalação das estruturas do 

aeroporto na área do empreendimento para concepção técnica do projeto. 
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Descrição: A descaracterização da área de instalação do empreendimento 

através de atividades antrópicas (movimentação do solo, implantação das estruturas de 

apoio e beneficiamento, entre outros) irá fazer com que haja a destruição de habitats 

para a fauna, o que caracteriza um impacto de forma direta, com efeito permanente que 

se manifestará no instante em que se der as primeiras intervenções, com a instalação 

dessas estruturas. Isto é bastante impactante para espécies da fauna que são mais 

sensíveis a alterações e destruição de habitats, como por exemplo, os anfíbios e peixes. 

Além de prejudicial a fauna associada, este impacto irá diminuir a ocorrência de 

espécies vegetais ameaçadas de extinção e/ou mais sensíveis como as epífitas, 

herbáceas campestres restritos a ambientes específicos, entre outras.  

 

• Perda de habitat para a fauna terrestre e aquática  

Ação Geradora: Impacto associado as áreas onde haverá necessidade de 

supressão da vegetação, terraplenagem e necessidade de canalização e modificações 

em corpos hídricos para a instalação das infraestruturas do aeroporto. 

Descrição: A supressão da vegetação e terraplenagem onde é prevista a 

construção e ocupação do aeroporto, irá afetar a disponibilidade de recursos ecológicos 

às comunidades faunísticas locais que se utilizam das áreas de mata, campo, lavoura, 

banhados e recursos hídricos. Estes ambientes sofrerão alterações significativas e 

permanentes em suas características, com modificação e eliminação de ambientes para 

a fauna terrestre e aquática nos trechos ocupados pelo aeroporto, dentro da ADA, 

provocando redução do ambiente de moradia e alimentação das espécies.  

Portanto, na ADA poderá haver ainda mudanças nos padrões de abundância das 

espécies da fauna terrestre e nas condições do ambiente, que interferem na 

sobrevivência, reprodução e na dispersão dos indivíduos, podendo ainda, ocorrer 

invasão de espécies oportunistas competidoras. As espécies com melhor poder de 

dispersão que residem na área de intervenção acabarão por migrar para locais mais 

favoráveis à sua sobrevivência, devido às suas limitações e menor adaptabilidade nesse 

ambiente, passando a competir por recursos. Já as espécies aquáticas e as com menor 

poder de dispersão e que não puderem ser realocadas para outras áreas acabarão 

sofrendo maior impacto. 
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• Pressão sobre a fauna   

Ação Geradora: Impacto associado a intensificação das atividades antrópicas na 

área do empreendimento. 

Descrição: Durante a fase de construção do empreendimento o aumento do 

contingente humano envolvido com a obra pode acarretar numa maior pressão sobre 

alguns grupos da fauna. Isso pode aumentar a pressão de caça, captura ou pesca de 

espécies da fauna silvestre consideradas de valor alimentar, ornamental, estimação, 

peçonhentas e perigosas. 

 

• Supressão de áreas de preservação permanente (APP) 

Ação Geradora: Impacto associado a ocupação e instalação das estruturas para 

implantação do aeroporto na área do empreendimento. 

Descrição: A intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP’s) poderá 

ocasionar uma redução nos habitats de espécies sensíveis, assim como alterar a 

dinâmica das águas, quando se tratando de APP’s formadas por rios ou banhados. Além 

disso, irá afugentar a fauna e poderá provocar a extinção local de espécies vegetais 

sensíveis.  

 

• Afugentamento da fauna 

Ação Geradora: O principal gerador deste impacto é a ocupação e instalação 

das estruturas do aeroporto na área do empreendimento. Este impacto será gerado 

também pelo aumento do trânsito de pessoas, veículos e maquinários e, 

consequentemente, o aumento da geração de ruído, promoverá o afugentamento da 

fauna silvestre das áreas naturais para outras localidades. 

Descrição: A instalação do aeroporto na área de estudo acarretará na geração 

de ruídos e vibrações provenientes da execução da obra, que podem provocar e/ou 

intensificar a dispersão da fauna (por afugentamento) da ADA para as áreas do entorno, 

em busca de ambientes menos perturbados. O afugentamento afetará a dinâmica da 

comunidade, pois durante a fuga, alguns exemplares poderão se deslocar para 

ambientes residenciais ou até mesmo colidir com veículos e equipamentos, podendo 

resultar em sua morte. 

A movimentação de veículos e maquinários e a emissão de ruídos nas vias de 

acesso durante a implantação do empreendimento e as atividades de supressão vegetal, 

irão levar a alterações no comportamento e translocação da fauna local, alterando seus 
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acessos e deslocamentos para suas áreas de refúgio. Causará também alteração na 

disponibilidade de recursos, o que irá alterar o fluxo de espécies.   

 

• Alteração na biodiversidade aquática  

Ação Geradora: Impacto associado a ocupação e instalação das estruturas do 

aeroporto na ADA, assim como eventuais despejos de efluentes em corpos naturais. 

Além disso, será causado pela alteração da vazão e qualidade da água, em função da 

execução das obras de supressão da vegetação, terraplenagem e instalação da 

infraestrutura de apoio. 

Descrição: A perda da zona de recarga e diminuição da vazão que irá impactar 

a jusante desses córregos acabará por afetar a dinâmica hídrica, impactando as 

cabeceiras dos arroios, os quais atuam como afluentes dos cursos principais das 

microbacias Arroio Juá e Arroio Tigrinhos, causando modificações no habitat e 

consequentemente mudança nos padrões de abundancia das espécies da ictiofauna e 

outros organismos aquáticos ocorrentes na ADA e áreas do entorno.  

Além disso o aumento do transporte de sedimentos para os recursos hídricos 

causado pelo processo de erosão do solo exposto também pode provocar alterações na 

comunidade aquática devido ao processo de assoreamento dos recursos hídricos, além 

da redução da luminosidade e transparência da água. O aumento da turbidez e da vazão 

constituem características físicas diretamente ligadas a alterações na composição da 

biota aquática. Em especial a ictiofauna poderá sofrer alterações associadas aos trechos 

diretamente impactados com possibilidade de variação na abundância relativa das 

espécies.  

O incremento de trabalhadores decorrente das obras também pode acarretar no 

aumento da geração de resíduos e efluentes domésticos (canteiro de obras e 

alojamentos), especialmente se o sistema de tratamento não atender à nova demanda e 

houver lançamento de efluentes com carga orgânica, bem como nutrientes em maior 

concentração no curso hídrico situado na porção norte do empreendimento. Estas 

mudanças têm possibilidade de causar efeitos danosos para a fauna aquática, 

provocando inclusive eventos de mortandade de peixes, anfíbios e outros organismos 

aquáticos, pela eutrofização do meio aquático. 

Devido à natureza do empreendimento e a instalação das estruturas, há risco de 

contaminação e alteração da dinâmica das espécies da fauna e flora aquáticas. Os 

corpos hídricos presentes na área do empreendimento podem ser afetados pela 
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construção das estruturas, podendo levar a diminuição da qualidade das águas, 

acarretando na morte de organismos aquáticos devido a assoreamentos ou possíveis 

contaminações. Dessa forma, espécies mais sensíveis a alterações abióticas, como 

disponibilidade de oxigênio, podem ter suas populações comprometidas. 

 

• Encerramento da atividade agrícola na ADA 

Ação Geradora: Impacto relacionado com a eliminação da atividade agrícola 

(lavouras e pomares) da área diretamente afetada do empreendimento. 

Descrição: A área onde será instalado o empreendimento, atualmente em 

grande parte por atividade agrícola, onde são utilizados, agrotóxicos e fertilizantes para 

prevenir, eliminar pragas e estimular o crescimento dos vegetais. A utilização desses 

produtos nas lavouras, acabam por contaminar os recursos hídricos prejudicando direta 

e indiretamente a fauna aquática afetando toda a cadeia alimentar, através da 

bioacumulação e podendo provocar eutrofização. Assim, com a instalação do 

empreendimento a atividade agrícola nesse local será eliminada e haverá diminuição do 

aporte dessas substâncias nos recursos hídricos, o que poderá ser benéfico para a fauna 

aquática. 

 

• Aumento do atropelamento da fauna 

Ação Geradora: Impacto associado ao aumento do número de veículos durante 

as obras de implantação do empreendimento, que aumenta o tráfego nas estradas de 

acesso. 

Descrição: Atualmente o principal acesso à área do empreendimento é a Estrada 

Municipal Geraldo D'Agostini, caracterizada por uma via de mão simples asfaltada, com 

baixo fluxo de veículos. Nela já foram verificadas espécies atropeladas como Cerdocyon 

thous, Galactis cuja e Conepatus chinga durante a realização dos inventários de campo, 

devido principalmente ao excesso de velocidade e a limitada sinalização da via.  

A instalação do empreendimento pode provocar e/ou intensificar a dispersão da 

fauna (por afugentamento) de fragmentos próximos ou da ADA, para áreas na AID e AII, 

em busca de ambientes menos perturbados. Desta maneira existe um aumento 

considerável no risco de atropelamento de espécies silvestres e acidentes com a fauna 

em geral. A dispersão das espécies de maior porte em direção a rodovias pode ser um 

fator gerador de situações de risco aos usuários destas, podendo gerar, por exemplo, 

acidentes rodoviários. Portanto, espera-se que esse impacto sofra um aumento 
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significativo, tendo em vista o aumento do tráfego de veículos e maquinários no 

empreendimento e nas vias do entorno. Não é possível estabelecer a localização precisa 

desse impacto, no entanto espera-se que ele ocorra em todo o trecho da estrada, 

principalmente em locais próximo a curso-d’água e com vegetação mais preservada. 

 

ETAPA DE OPERAÇÃO (FUNCIONAMENTO) 

• Conhecimento da vegetação e flora local 

Ação Geradora: Levantamento qualitativo e quantitativo da vegetação e flora da 

área do empreendimento durante os trabalhos do Estudo de Impacto Ambiental (EIA).  

Descrição: Apesar dos Campos de Cima da Serra serem uma área bem 

inventariada em termos de estudos ambientais qualitativos e quantitativos, novos 

estudos sempre são importantes para diagnosticar o estado de conservação e a fauna e 

flora local. Sendo assim, o EIA realizado para a implantação do Aeroporto irá fornecer 

informações importantes sobre a biodiversidade local, embasando futuros estudos de 

conservação, ecologia, genética de populações e biogeografia.  

 

• Alteração do comportamento de espécies 

Ação Geradora: Impacto relacionado a pressão sonora durante a operação do 

empreendimento, devido à emissão de ruídos durante pouso e decolagem das 

aeronaves. 

Descrição: O aumento do nível de ruídos, pode gerar alteração na estrutura da 

comunidade, pois algumas espécies de mamíferos, aves e anfíbios dependem de sinais 

acústicos para estabelecer e manter territórios, atrair parceiros e para manutenção dos 

casais e integração social. 

Mudanças na iluminação natural, por meio da instalação de luzes artificiais 

podem alterar o ciclo de vida de diversas espécies, podendo provocar danos na 

reprodução, migração e comunicação das espécies, além de aumentar a habilidade de 

alguns animais de se orientar e em contrapartida aumentar a desvantagem de outros 

que não têm esta habilidade aumentada pelo excesso de iluminação em períodos 

noturnos. 

 

• Encerramento da atividade agrícola na ADA 

Ação Geradora: Impacto relacionado com a eliminação da atividade agrícola 

(lavouras e pomares) da área diretamente afetada do empreendimento. 
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Descrição: A área onde será instalado o empreendimento, atualmente em 

grande parte por atividade agrícola, onde são utilizados, agrotóxicos e fertilizantes para 

prevenir, eliminar pragas e estimular o crescimento dos vegetais. A utilização desses 

produtos nas lavouras, acabam por contaminar os recursos hídricos prejudicando direta 

e indiretamente a fauna aquática afetando toda a cadeia alimentar, através da 

bioacumulação e podendo provocar eutrofização.  Assim, com a instalação do 

empreendimento a atividade agrícola nesse local será eliminada e haverá diminuição do 

aporte dessas substâncias nos recursos hídricos, o que poderá ser benéfico para a fauna 

aquática. 

 

• Aumento do atropelamento da fauna 

Ação Geradora: Impacto associado ao aumento do número de veículos durante 

a operação do empreendimento, que aumenta o tráfego nas estradas de acesso. 

Descrição: Atualmente o principal acesso à área do empreendimento é a Estrada 

Municipal Geraldo D'Agostini, caracterizada por uma via de mão simples asfaltada, com 

baixo fluxo de veículos. Nela já foram verificadas espécies atropeladas como Cerdocyon 

thous, Galactis cuja e Conepatus chinga durante a realização dos inventários de campo, 

devido principalmente ao excesso de velocidade e a limitada sinalização da via. Com a 

operação do empreendimento espera-se que esse impacto sofra um aumento 

significativo, tendo em vista o aumento do tráfego de veículos nessa estrada. Não é 

possível estabelecer a localização precisa desse impacto, no entanto espera-se que ele 

ocorra em todo o trecho da estrada, principalmente em locais próximo a curso-d’água e 

com vegetação mais preservada. 

 

• Alteração da comunidade aquática  

Ação Geradora: Impacto relacionado ao risco de assoreamento de cursos 

d’água, eventuais descartes/ despejos acidentais de efluentes e risco de vazamento de 

óleos e combustíveis. 

Descrição: Com a operação do empreendimento haverá geração permanente de 

resíduos e efluentes domésticos, especialmente se o sistema de tratamento não atender 

à nova demanda e houver lançamento de efluentes com carga orgânica, bem como 

nutrientes em maior concentração no curso hídrico situado na porção norte do 

empreendimento. Além disso, podem haver risco de vazamento acidental de 

combustíveis, óleos lubrificantes e produtos químicos durante o abastecimento e 
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manutenção das aeronaves e demais veículos utilizados no local. Ambas as ações 

poderão causar efeitos danosos para a fauna aquática, provocando inclusive eventos de 

mortandade de peixes, anfíbios e outros organismos aquáticos, pela eutrofização do 

meio aquático. 

 

• Risco de colisão entre fauna e aeronaves  

Ação Geradora: Impacto associado a existência de locais atrativos para a fauna 

na área de operação do aeroporto, bem como utilização do espaço aéreo por aves e 

aeronaves. 

Descrição: Com a ocupação da área pelo novo aeroporto, para algumas 

espécies de animais, principalmente aves adaptadas a áreas abertas e campestres que 

se adaptam bem a ambientes antropizados, podem ser atraídas pela oferta de áreas 

verdes, edificações, para reprodução, alimentação e pernoite. Essa de locais atrativos 

pode agravar o risco de morte da fauna por colisão com aeronaves, principalmente aves, 

tendo em vista que ambas utilizam o mesmo espaço para se deslocar. 

 

11.1.3. Impactos sobre Meio Socioeconômico (Antrópico) 

Os impactos previstos para o meio socioeconômico são consequentes das 

intervenções previstas pelo empreendimento, bem como da sua inter-relação com os 

aspectos antrópicos/ socioambientais e de uso e ocupação do solo da região afetada. 

Observa-se que em função do porte e das dimensões do empreendimento e do público 

alvo ao qual se destina, alguns outros impactos normalmente prognosticados não se 

encontram previstos de ocorrer.  

A análise dos impactos relativos ao meio socioeconômico conduz à proposição 

de medidas mitigadoras que buscam atenuar os efeitos adversos, assim como à 

proposição de medidas benéficas (potencializadoras) que objetivam a otimização dos 

impactos positivos. 

 

ETAPA DE INSTALAÇÃO (OBRAS) 

• Geração de expectativa na população 

Ação Geradora: O principal gerador deste problema é a falta de informação sobre 

o andamento do projeto, tendo em vista a magnitude da obra e seu impacto na população 

do município e da região. 
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Descrição: A construção deste novo aeroporto no município de Caxias do Sul 

tem sido pauta de diversas discussões ao longo dos anos, principalmente pelo fato de 

que há uma grande expectativa da comunidade em saber mais informações sobre esse 

projeto e principalmente quando será construído. Ao longo do tempo surgem diversos 

boatos, como por exemplos os motivos da obra demorar tanto, mas poucos sabem da 

complexidade que uma obra desta magnitude tem, e estimulam boatos que tal “demora” 

acontece por questões políticas, financeiras, etc... 

Tais problemas atrapalham o processo de instalação do mesmo, a partir do 

momento que se cria um ambiente negativo em relação ao mesmo, podendo estimular, 

de maneira indireta, uma rejeição, mesmo que esta seja por falta de comunicação. É 

importante ressaltar a importância de veículos de comunicação neste processo afim de 

informar de maneira adequada e plena a população. 

 

• Geração de empregos diretos e indiretos 

Ação Geradora: A instalação do empreendimento juntamente com o aumento da 

demanda de comércio e serviços da região propiciará o fomento de mais vagas de 

emprego. 

Descrição: Diversas equipes participarão do processo de implantação do 

empreendimento, tanto nas obras da pista quanto das estruturas internas necessárias, 

visto isso, de maneira direta serão gerados empregos, principalmente de mão de obra 

qualificada em obras civis e infraestrutura, concomitantemente às obras, haverá 

movimento constante de operários e isto aumentará a demanda de comércio e serviços 

na região, principalmente nos distritos de Fazenda Souza e Vila Oliva, com necessidade 

de restaurantes, mercados, conveniências, serviços de abastecimento de combustível, 

manutenção e peças para veículos e equipamentos, entre outros. 

Outro fator relevante é geração de empregos indiretos por empresas que serão 

provedoras de matérias primas e insumos para as obras, como empresas de 

concretagem, olarias, pavimentação asfáltica, empresas de controle e segurança de 

trabalho, além da necessidade, eventual, de ampliação do corpo técnico por parte das 

empresas responsáveis pelos projetos e execução afim de aferir da maneira adequada 

o andamento das obras. 
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• Qualificação da Infraestrutura viária regional 

Ação Geradora: Este impacto é gerado a partir da demanda de qualificação das 

rodovias e estradas que darão acesso ao empreendimento, juntamente com as vias 

locais e coletoras que estarão no entorno imediato. 

Descrição: A localização escolhida para a instalação do empreendimento é na 

região definida como Zona Especial do Novo Aeroporto, dentro do município, distante 36 

km da sede municipal, desta forma, são necessárias obras de infraestrutura urbana para 

qualificação/ampliação das vias de acesso. Hoje, a ligação do centro urbano com o local, 

se dá através da utilização da BR-116 até o trevo que conecta esta rodovia com a 

Rodovia RSC-453, que deve ser utilizada até a ligação com a Estrada Fazenda Souza 

que dá acesso ao Distrito de Fazenda Souza e segue até o Distrito de Vila Oliva. 

A Estrada Fazenda Souza, hoje comporta somente a utilização local, de 

escoamento de algumas produções e o fluxo de moradores e produtores rurais que por 

ventura, venham utilizar o centro urbano do município, tem uma pista para cada sentido 

e cruza o centro consolidado dos dois distritos mencionados acima. Isto é um agravante 

a partir do momento que será necessário o aumento de pistas e consequentemente o 

alargamento desta via. 

Referente à Rodovia BR-116, o trecho que cruza o município de Caxias do Sul, 

ao longo dos anos diversos teve diversas adequações e qualificações, com alguns 

trechos duplicados e com pavimentação asfáltica recolocada, visto a interferência no 

meio urbano e questão rodovia federal também. Já no âmbito regional medidas 

específicas devem ser tomadas afim de evitar transtornos de mobilidade que por ventura, 

venham impactar a população consolidada na sua extensão e arredores. 

Além das questões municipais existem ligações regionais que são de extrema 

importância para o empreendimento. Para a Rodovia RSC-453 (Rota do Sol) ainda não 

existem trabalhos que englobem a ampliação de pistas ou qualificação do trecho com 

foco em atender demandas do futuro aeroporto, mas por consequência da sua 

importância, o tema deverá ser discutido no decorrer dos trabalhos deste 

empreendimento. A Rota do Sol é uma importante ligação da serra gaúcha com o litoral 

norte, além de ser uma das principais opções para chegar até Canela, Gramado e São 

Francisco de Paula, utilizando também as rodovias RS-110 e RS-235. 
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• Desapropriação de propriedades 

Ação Geradora: Este impacto é gerado a partir da necessidade de implantação 

do aeroporto em áreas particulares. 

Descrição: Afim de atender o melhor posicionamento e atender condicionantes 

importantes para a instalação e operação do aeroporto, estipulou-se uma área de 443,84 

hectares, sendo que ali existem propriedades particulares com produção rural. O 

município de Caxias do Sul, através do Decreto nº 19.692, de 28 de julho de 2018 

declaração uma quantia de estas áreas de terra como de utilidade pública. Dentro das 

competências do município, estão estipuladas essas definições afins de privilegiar ações 

e empreendimento público que impactem positivamente a população. 

É importante ressaltar que tal área de implantação está gravada no plano diretor 

municipal, regida pela Lei nº 290 (CAXIAS DO SUL, 2007). Junto disto cabe salientar 

que a desapropriação dessas terras se justifica devido à melhor instalação do 

empreendimento que levou em consideração questões ambientais, meteorológicas, 

características topográficas e inserção regional. 

 

• Alterações na rotina das comunidades locais 

Ação Geradora: O movimento gerado durante as obras de construção pode 

causar desconforto aos moradores dos distritos de Fazenda Souza e Vila Oliva. 

Descrição: Os Distritos de Fazenda Souza e Vila Oliva tem característica de 

pequenos centros no meio da zona rural do município, com característica de pouco 

movimento durante todo o dia, níveis de barulho e ruídos baixos, além do modo de vida 

específico dessas comunidades. O movimento natural que obras deste porte tem, acaba 

modificando o ambiente ao redor, com aumento do fluxo de veículos, alojamento de 

funcionários de outras regiões, entre outros fatores. 

Desta forma é imprescindível que se estipulem métodos para a melhor relação 

do empreendimento com o meio que ele será inserido, já na etapa de planejamento das 

obras, para que na etapa de implantação os impactos sejam mínimos e não afetem de 

maneira drástica a rotina da população. 

 

• Descontinuamento viário 

Ação Geradora: O fator gerador deste impacto é localização do novo aeroporto 

que interrompe uma estrada municipal no trevo da tabela. 
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Descrição: A localização do futuro aeroporto interrompe a Estrada Municipal 

Lélio Luiz de Medeiros, que é um importante eixo de ligação entre os distritos de Fazenda 

Souza e Vila Seca (Invernada/ Serraria/ Juá), desta maneira será necessário a 

readequação deste trecho afim de não dificultar a acessibilidade das localidades rurais. 

É importante notar que esta estrada tem potencial para ser um eixo de acesso do próprio 

empreendimento, como ligação mais rápida à Rodovia RSC-453 (Rota do Sol), 

entretanto cabe salientar que é necessário um projeto viário específico para resolver 

esse problema (conforme previsto na proposta de revisão do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado de Caxias do Sul – Anexo 8 “Sistema Viário Municipal”). 

 

ETAPA DE OPERAÇÃO (FUNCIONAMENTO) 

• Qualificação das atividades econômicas regionais 

Ação Geradora: A ampliação das opções de escoamento das produções 

regionais, juntamente com qualificações viárias regionais favorecem as atividades 

municipais e regionais.  

Descrição: o município de Caxias do Sul é principal pólo metalmecânico do Rio 

Grande do Sul e do Brasil. As empresas instaladas no município irão se beneficiar com 

a ampliação das opções de escoamento da produção, a partir do momento em que o 

novo aeroporto comportará transportes de carga, além disso, irão se beneficiar com a 

qualificação do sistema viário regional. Em relação ao transporte terrestre, com novas 

ligações, duplicações de pistas, e qualificação da pavimentação, as empresas poderão 

ampliar rotas, diminuir trajetos, além de diminuir custos com manutenção de veículos e 

de logística. 

A característica deste empreendimento, juntamente com as tendências 

econômicas da região indica que o município não irá mudar sua característica 

econômica, mas sim, fortalecer o setor metalomecânico, indústrias diversas e produção 

primária, hortifrúti, a partir do momento em que o município se consolida como um pólo 

de produção e distribuição de qualidade e eficiência. 

Já do ponto de vista regional, é imprescindível observar o incremento de turistas 

que a região terá, pincipalmente pelo fato de que serão ofertadas mais opções de rotas 

e possivelmente mais companhias áreas se instalarão. As cidades de Nova Petrópolis, 

Canela, Gramado e São Francisco de Paula tem no turismo o seu grande destaque 

econômico, e de forma semelhante a Caxias do Sul, dificilmente terão mudança nesta 
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característica e se fortalecerão, nos casos dos 4 municípios supracitados e os municípios 

do Vale dos Vinhedos, o turismo. 

 

• Instalação de pólos de apoio no entorno imediato 

Ação Geradora: A necessidade de lugares para logística e armazenamento 

criam a possibilidade de áreas de apoio no entorno do empreendimento. 

Descrição: A realocação do Aeroporto Regional de Caxias do Sul traz consigo 

vários desafios, entre eles está a expectativa de ser um facilitador no escoamento de 

algumas produções (transporte de cargas). Entretanto, junto disso deve existir apoio 

técnico e físico para acompanhar tais demandas, feitas pelos produtores locais, nisto 

surge a possibilidade de criação de grandes distritos logísticos, que auxiliam na chegada 

e saída de mercadoria, a partir do momento em que este lugar concentrará diversas 

empresas. 

Há também a possibilidade de qualificação profissional de pequenos produtores 

e/ou fabricantes da região, a partir do momento que terão à disposição um modo de 

transporte amplo e novo, que bem utilizado será um potencializador para toda a região. 

Alguns grupos de produtores já trabalham em cooperativa, e este modelo de colaboração 

deve se fortalecer, pois, com um mercado aquecido e com produtos de qualidade os 

setores se valorizam e consequentemente tem mais demanda. 

 

• Ocupação urbana 

Ação Geradora: A falta de planejamento territorial e fiscalização, pode acarretar 

em uma série de ocupações irregulares no entorno do novo aeroporto. 

Descrição: O atual Aeroporto Regional de Caxias do Sul Hugo Cantergiani, 

localizado à sudoeste da área urbana foi instalado em uma área até então pouco 

explorado, e teve grande ocupação no seu entorno, fazendo com que esta região tivesse 

grande expansão, com implantações de diversos loteamentos e implantação de várias 

empresas e comércios. Nesta evolução, ocorreram algumas ocupações irregulares, que 

se mantem até hoje e geram diversos problemas sociais e urbanos para os moradores e 

apara o município. 

O crescimento no entorno de um equipamento deste porte é comum em todas 

as cidades, e na atualidade os profissionais envolvidos no planejamento urbano tem que 

resolver provenientes desse crescimento, muitas vezes descontrolado. Alguns 

problemas gerados são a falta de saneamento básico, instalações irregulares de água e 
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energia elétrica, ocupações de áreas irregulares. A municipalidade também é 

prejudicada, a partir do momento em que uma região do município se densifica sem 

planejamento há uma necessidade de levar infraestrutura básica, juntamente com 

equipamentos públicos como unidades básicas de saúde, escolas, entre outros. 

 

• Substituição da produção primária regional 

Ação Geradora: Ocupações descontroladas e um projeto de planejamento 

urbano falho podem tirar a característica da região da produção primária. 

Descrição: O município de Caxias do Sul é um dos maiores produtores de 

hortifrúti da região. A uva, carro chefe do município e símbolo do município continua em 

alta, entretanto os produtores locais têm diversificado as produções, afim de atender 

mais demandas. Nos distritos de Fazenda Souza e Vila Oliva contam com grandes 

produções, fatores como a localização, afastada do centro urbano, colaboram, 

juntamente com o grande território municipal destinado a produção rural.  

A produção primária municipal estimula uma cultura que auxiliou no crescimento 

do município, e a chegada do novo aeroporto traz consigo algumas preocupações como 

a maneira que a ocupação no seu entrono irá acontecer. Independente dos planos que 

serão gerados para planejar essa parte do município, é importante manter a 

característica produtiva da região, tendo em vista que ocupações habitacionais devem 

crescer perto do centro urbano consolidado e não próximo a produções rurais. 

 

• Qualificação de equipamentos urbanos 

Ação Geradora: O maior movimento na região e entorno imediato ampliará a 

ocupação nos distritos de Fazenda Souza e Vila Oliva. 

Descrição: Com a implantação do novo aeroporto e ainda na fase de 

implantação, os distritos de Fazenda Souza e Vila Oliva terão aumento na população, 

algo que será natural devido à demanda de moradias para trabalhadores e pela 

expectativa de desenvolvimento tendo em vista a complexidade do empreendimento. 

Visto isto observa-se que os atuais equipamentos públicos suprem a demanda de uma 

população pequena, e por consequência deste aumento serão necessárias adequações 

e/ou aplicações nesta oferta. Alguns exemplos são escolas públicas, unidades básicas 

de saúde e escolas infantis. 

 

 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

862 

• Aumento na arrecadação de impostos 

Ação Geradora: Este impacto é gerado a partir da geração de renda através do 

recolhimento de tributos. 

Descrição: A construção de um empreendimento deste porte acarreta em 

diversos investimentos, tanto do poder público, quanto da inciativa privada, isto, qualifica 

regiões e estimula o crescimento do município, em várias escalas. Novas empresas, 

mais empregos e aquecimento do comércio criam um ciclo de movimentação do 

mercado, o que auxilia a municipalidade que arrecada mais com tributos e por 

consequência pode realizar mais investimentos. 

 

• Interferências com o patrimônio arqueológico, histórico, artístico e 

cultural 

Ação Geradora: Impacto associado à remoção da vegetação e as obras de 

movimentações de terra e escavações decorrentes da implantação do empreendimento, 

vias de serviço e canteiro de obras podem interferir em sítios até então desconhecidos 

de interesse arqueológico. 

Descrição: Embora sejam necessários trabalhos específicos e aprofundados 

sobre o assunto, afim de encontrar possíveis sítios, é possível constatar que existe a 

possibilidade de interferências em bens arqueológicos a partir do momento em que com 

a construção da pista e das estruturas de apoio irão cobrir grande parte das áreas de 

terras adquiridas, o que impossibilita pesquisas e descobertas futuras. 

O Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos apresenta os sítios arqueológicos 

cadastrados no IPHAN, durante a execução da pesquisa de Diagnóstico Arqueológico e 

Projeto de Avalição do Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA) não foi possível 

identificar sítios em superfície ou subsuperfície na ADA, bem como não existem bens 

tombados, patrimônio artístico e cultural na área diretamente afetada do 

empreendimento.  

Quando das obras de implantação, caso sejam identificados sítios arqueológicos 

deverá ser feito o registro e a guarda do material arqueológico em uma instituição local 

e adequada para tal fim, assim como a ampla disseminação dos resultados das 

pesquisas, devendo ser tomadas as seguintes ações visando a sua preservação: (I) 

Registro dos sítios arqueológicos junto ao IPHAN, acompanhados por informações 

quanto ao estado de preservação e prognóstico para os anos de duração da concessão 

do empreendimento; (II) Comunicação da situação dos sítios aos órgãos governamentais 
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responsáveis pelas áreas onde os sítios se encontram (SAC, FEPAM, Prefeituras, etc.); 

e (III) Colocação de placas sinalizadoras e/ou cercamento dos sítios ou mesmo 

construção de estruturas de visitação, caso se faça necessário.  
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12. PROGNÓSTICO AMBIENTAL  

Esta inter-relação tem como objetivo a descrição e análise dos diferentes fatores 

e condições ambientais referentes aos meios físico, biótico e socioeconômico, de modo 

a caracterizar a situação ambiental através de uma leitura holística com e sem a 

implantação do projeto, portanto, esta avaliação ambiental do empreendimento baseou-

se nos aspectos técnicos, legais e institucionais. 

O prognóstico ambiental teve como base os estudos ambientais, ou seja, o 

diagnóstico realizado dos meios físico, biótico e socioeconômico, nas três áreas de 

influência estudadas, possibilitando as interações em todos os componentes, contendo 

descrições, levantamentos, metodologias fundamentadas perante a observação direta 

de dados, todas apresentadas em imagens aéreas, textos, mapas temáticos, 

aerolevantamento, registros fotográficos e tabelas, visando facilitar, assim, a 

interpretação e análises de dados. A caracterização do empreendimento foi detalhada 

no nível do anteprojeto elaborado pelo Consórcio IQS Engenharia & PJJ Malucelli 

Arquitetura. A partir da avaliação integrada dos diversos aspectos abordados no 

diagnóstico ambiental, considerando o anteprojeto do Aeroporto, permitiu a identificação 

dos potenciais impactos ambientais decorrentes da sua implantação e operação com e 

sem a presença do empreendimento.  

Os impactos ambientais produzidos no setor de transporte aeroviário, algumas 

vezes, atingem pessoas que não são, necessariamente, usuárias do sistema. Portanto, 

esta avaliação, abrangendo os impactos negativos e positivos do empreendimento, 

considerou dois cenários sobre o contexto ambiental local e regional: 

• Cenário de sucessão que é o prognóstico ambiental COM a presença do 

empreendimento, representando a transformação ambiental mais provável 

da área de influência considerada, face a construção e a operação do 

Empreendimento; 

Cenário tendencial que é o prognóstico ambiental SEM a presença do 

empreendimento, representando a transformação ambiental mais provável para área de 

influência considerada, face à não construção e a operação do Empreendimento. 

 

As expectativas COM ou SEM a presença do empreendimento, tanto positivas 

quanto negativas, criadas na população do entorno e das áreas de influência serão 

minimizadas com a realização da Audiência Pública, de acordo com a Resolução 
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CONAMA nº 237 (BRASIL, 1990), onde serão explicitadas todas as informações do 

empreendimento como: descrição do empreendimento, diagnóstico ambiental, impactos 

e medidas de controle ambiental, programas ambientais, entre outros. 

 

12.1. Cenário de sucessão – COM empreendimento  

A preocupação com o impacto ambiental causado por aeroportos surgiu 

primeiramente nos países mais desenvolvidos devido ao rápido crescimento das 

atividades da aviação civil com o início das operações de aeronaves a jato de grande 

porte. 

O planejamento aeroportuário realizado atualmente no Brasil está inserido no 

contexto mundial através da adoção das recomendações e metodologias estabelecidas 

pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), publicadas nos seus Anexos e 

Manuais. Essas orientações estão adaptadas às condições brasileiras nas diretrizes 

setoriais do Comando da Aeronáutica, na legislação do Plano Básico de Zona de 

Proteção de Aeródromos (PBZPA) e de Zoneamento de Ruído (PBZR), assim como na 

legislação relativa à elaboração de projeto, construção, abertura ao tráfego, operação, 

manutenção e exploração de aeródromos. 

Face a construção e futura operação do empreendimento na área de influência 

considerada, a consolidação das obras do aeroporto na área proposta será responsável 

por algumas alterações no meio físico, em magnitudes e significâncias variáveis. 

Primeiramente haverá o encerramento das atividades agrícolas na ADA, o que irá 

potencialmente reduzir as terras cultiváveis na região, em especial se tratando de uma 

extensa área de pomares, os quais demandam um alto investimento de capital e tempo 

para sua implantação. 

Uma vez iniciadas as obras, há a possibilidade de ocorrerem interferências 

localizadas com relação à utilização de veículos, máquinas e equipamentos, cujos níveis 

de ruído podem causar desconforto no entorno e suas emissões podem pontualmente 

alterar a qualidade do ar, em especial pelo tráfego sobre vias não pavimentadas. 

Adicionalmente há o risco de contaminações do solo e recursos hídricos por acidentes 

com combustíveis, óleos e graxas, e disposição irregular de efluentes e resíduos sólidos 

das mais variadas origens. Em tempo, durante a execução das obras poderão haver 

interrupções de trânsito e desvios temporários do fluxo de veículo na região da Tabela, 

os quais apenas poderão ocorrer durante a fase de implantação, com solução definitiva 

já prevista para antes do término das obras. 
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Também são esperadas interferências importantes no regime natural de 

escoamento das águas superficiais locais, uma vez que as obras de implantação de um 

novo aeroporto nessa região e a construção das estruturas civis previstas no anteprojeto 

e consolidação das estruturas viárias do entorno irão impor modificações no relevo atual 

da área, além da impermeabilização de uma significativa porção do terreno local. Para 

tanto, estão previstas ações específicas de coleta e direcionamento das águas de 

superfície (implantação de bacias de contenção e sistemas de drenagens), conforme 

propostas apresentadas neste EIA, de tal forma evitar que processos erosivos de origem 

hidráulica sejam instalados na área durante a instalação e operação. 

Quanto ao meio biótico (flora e fauna), levando em consideração a implantação 

iminente do empreendimento, o prognóstico ambiental demonstra que a área será 

impactada de forma que haverá supressão da vegetação e ocupação dos ecossistemas, 

dando lugar a implantação das novas estruturas. Apesar disso, tendo em vista a situação 

atual da área, onde são observados impactos como uso e ocupação indiscriminados para 

lavouras, drenagem de banhados, supressão da vegetação florestal, pisoteio do gado 

em meio ao sub-bosque das florestas e utilização intensa de agrotóxicos nas lavouras e 

pomares, a execução de um empreendimento licenciado poderá trazer melhores 

condições ambientais ao local. Provavelmente as culturas agrícolas e a pecuária 

sofrerão uma diminuição de áreas produtivas, mesmo aquelas fora da área 

aeroportuária. 

A inserção do novo aeroporto em Caxias do Sul acarreta em diversas atividades, 

como à execução da supressão da vegetação, terraplenagem e alteração na dinâmica 

de corpos hídricos. A implantação dessas obras irá remover espécies vegetais típicas da 

região, e com elas diversos micro-habitats que oferecem recursos para a fauna, 

provocando redução da disponibilidade de recursos alimentares, de abrigo e reprodução 

da fauna, além de interromper alguns cursos d’água, removendo pequenos e alterados 

fragmentos de mata ciliar. Como consequência, diversas espécies serão afugentadas do 

local em busca de ambientes menos perturbados. Muitos desses indivíduos passaram a 

competir por território, alimento ou parceiro sexual, com espécies residentes nos 

ambientes do entorno. Já outros, durante a fuga poderão se deslocar para ambientes 

residenciais ou até mesmo poderão morrer por colidir com veículos e equipamentos.  

A modificação do ambiente interno do sítio aeroportuário e a exclusão física de 

fontes de água, alimento e abrigo vem de encontro com as legislações pertinentes quanto 

ao Gerenciamento de Risco de Fauna nos aeródromos. A Portaria n° 741/GC3/2018 que 
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aprova o PCA 3-3 “Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna nos aeródromos 

brasileiros”, cita que experiencias internacionais demonstram que a redução progressiva 

na presença de fauna é obtida com a diminuição da atratividade no aeródromo, objetivo 

alcançado com a aplicação de medidas, cientificamente orientadas, por meio da 

modificação do ambiente interno; exclusão física de fontes de água, alimento e abrigo; 

dispersão de indivíduos para criar ambiente repulsivo à fauna; e controle populacional 

por meio de captura, translocação e abate de fauna. 

As alterações provocadas nas áreas de drenagem da ADA, em função das ações 

do empreendimento relacionadas à execução das obras, poderão trazer implicações 

para a qualidade da água, principalmente nos pequenos cursos d’água diretamente 

afetados. Assim, a comunidade íctica e demais organismos aquáticos poderão sofrer 

alterações associadas aos trechos fluviais diretamente impactados, com a possibilidade 

de variação na abundância relativa das espécies locais, principalmente aquelas 

relacionadas aos habitats de maior oxigenação e transparência da água. 

Outro aspecto importante será a alteração da paisagem, com grandes volumes 

de movimentação de terra, alterações topográficas e configuração de um grande platô 

(aproximadamente 130 hectares) que receberá a maioria das estruturas do lado ar e 

terra. Esta alteração perdurará durante toda fase de implantação, sendo minimizada com 

a execução das obras civis, cercamento e implantação paisagística do empreendimento. 

Com a implantação do aeroporto, não somente a economia da região irá 

melhorar e se tornar cada vez mais consolidada e diversa, mas também áreas de 

interesse ecológico e até mesmo turístico poderão ser selecionadas e futuramente 

tornarem-se unidades de conservação. Certamente com o monitoramento ambiental, as 

medidas mitigatórias e compensatórias, e atividades de implantação sendo levadas 

conforme as diretrizes apontadas pelo EIA, o equilíbrio ambiental será atingido ao 

mesmo tempo em que a economia e o turismo local serão alavancados por este 

empreendimento. 

Por fim, a construção de um novo aeroporto no município de Caxias do Sul trará 

impactos no meio socioeconômico em magnitudes e significâncias diversas, a maioria, 

na área de influência direta. Isto se deve a característica que aeroporto tem, de levar 

consigo investimentos por parte do setor privado, que percebe a chance de qualificar 

alguns serviços e juntamente disto ampliar áreas de atuação, desta maneira além da 

estrutura do aeroporto outras serão necessárias para dar apoio à edificação. Destaca-se 
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que as propriedades para implantação do aeroporto estão gravadas no Decreto nº 

19.692/2018 como de utilidade pública para fins de desapropriação. 

Visto isto, se faz necessário um planejamento municipal para definir como a 

ocupação territorial daquela região deverá acontecer, com a implantação deste novo 

equipamento. Este planejamento auxiliará também as comunidades de Fazenda Souza 

e Vila Oliva, que terão ampliação de seus moradores durante às obras e após a 

implantação do empreendimento, fator comum devido à proximidade com a área. 

Portanto, o empreendimento pode promover, a médio e longo prazo, uma reestruturação 

urbana da sua região de influência mais imediata.  

Entretanto fatores positivos, de natureza benéfica, devem observados, como por 

exemplo a ampliação de empregos e qualificação do setor de indústria, turismo e 

serviços da região da serra e das hortênsias, além da ampliação da infraestrutura viária 

regional. Assim, com o incremento no fluxo de pessoas, também pode ocorrer uma 

reestruturação da economia local, incluindo fatores como a geração de postos de 

trabalho diretos e indiretos e a implantação de novos empreendimentos, favorecendo a 

inserção econômica dos moradores das áreas de influência. 

Consequência destes fatores, deve ocorrer uma pressão maior sobre as 

infraestruturas e os serviços sociais da região, como melhoria e/ou implantação de novas 

vias de acesso e o fornecimento de energia elétrica, água, coleta de esgotos e resíduos, 

além de uma melhor estruturação quanto ao transporte coletivo e segurança nessa 

região. 

Com a implantação do Aeroporto também deve ser previsto a possibilidades de 

risco de acidentes aeronáuticos, em função da presença de aeronaves em circulação no 

aeroporto. Por outro lado, a construção do aeroporto deve absorver e “desafogar” o fluxo 

excedente de aeronaves no Aeroporto Internacional Salgado Filho (POA/SBPA), 

sobretudo numa perspectiva de médio e longo prazo de duração. Importante destacar 

que não existe no momento uma definição quanto ao uso do Aeroporto Regional de 

Caxias do Sul Hugo Cantergiani (CXJ/SBCX), mas ao que tudo indica, este deverá ser 

desativado quando da operação do novo aeroporto. 

A implantação do empreendimento ainda deve gerar uma série de incrementos 

econômicos e fiscais, como no caso dos investimentos nas obras de implantação, 

geração de empregos diretos e indiretos e geração de receitas fiscais diretas e indiretas, 

contemplando os poderes Municipal, Estadual e Federal. 
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12.2. Cenário tendencial – SEM empreendimento 

Frente a situação do atual aeroporto que opera em Caxias do Sul e a não 

possibilidade de expansão, o cenário sem a presença do empreendimento torna-se 

praticamente nulo. Além disso, na escolha das alternativas locacionais e tecnológicas a 

escolha do sítio aeroportuário de Vila Oliva considerou os principais critérios 

operacionais para seleção da melhor alternativa locacional para implantação do 

complexo aeroportuário e todas suas áreas de apoio e infraestrutura durante as obras. 

Sobre a questão de investimento visando reforma e ampliação do atual 

Aeroporto Hugo Cantergiani (SBCX), foi executado um estudo de viabilidade técnica do 

sítio conforme informações técnicas repassadas no ANEXO 33 – APRESENTAÇÃO 

ANTEPROJETO. Tendo em vista que hoje aeroporto encontra-se irregular perante aos 

normativos do Comando da Aeronáutica (obstáculos) e da ANAC (RBAC 154, 

principalmente quanto a faixa de pista e RESA); a regularização apontou necessidade 

de desapropriações a altos custo e impacto social; conhecidos problemas 

meteorológicos na área atual; a SAC tratou com Estado e Município, definindo-se pela 

nova área. Veja que o Estado conduziu com outros atores a prospecção em 2007 e o 

EVT citado no Cantergiani foi elaborado em 2014 (vide ANEXO 28 – ALTERNATIVAS 

LOCACIONAIS).  

Portanto, a indicação do sítio de Vila Oliva é decorrente de um processo de 

análise de sítios apontados pelo Departamento Aeroportuário da Secretaria de 

Transportes do Estado do Rio Grande do Sul (DAP/ST-RS), tendo como principais 

fatores positivos a condição topográfica, meteorológica, ambiental, ocupação e uso do 

solo, e estar incluído no Plano Diretor da cidade de Caxias do Sul. 

No Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Caxias do Sul, 

o sítio aeroportuário de Vila Oliva está inserido na região da Zona Especial do Novo 

Aeroporto (ZENA), com usos adequados visando a proteção ambiental da área, bem 

como adequação da mesma para as exigências quanto áreas de ruídos. Também a 

mesma Lei institui corredores estratégicos, com usos adequados, ligando a sede urbana 

ao novo aeroporto denominando-os como Zona de Expansão Urbana. A qualidade, 

melhoria e a manutenção daquela região influenciam diretamente no crescimento da 

cidade como um todo.  

Considerando-se a não instalação do empreendimento, as observações de 

campo e a análise da série de dados históricos levantados para o projeto, além das 
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informações advindas do diagnóstico ambiental do meio físico das áreas afetadas, 

permitem concluir uma relativa continuidade da situação atual. 

Ressalta-se, todavia, que a atual dinâmica de ocupação verificada para a área 

já impõe uma forte pressão antrópica sobre alguns dos recursos naturais locais e 

possibilidade futura de surgir passivos ambientais decorrentes desta pressão. Assim, é 

bom destacar que nessa região a presença principalmente de lavouras, pomares e 

residências sem a devida infraestrutura potencializa os impactos sobre o meio físico. A 

manutenção da atividade agrícola pode, a longo prazo, comprometer a qualidade dos 

mananciais hídricos, os ecossistemas relacionados às áreas úmidas, a estrutura do solo, 

entre outros. A não recuperação dos passivos gerados pelas atividades atuais pode, no 

futuro, degradar ainda mais as áreas impactadas e promover novos pontos de atividades 

nocivas. 

Levando em consideração o cenário de não implantação do empreendimento 

sobre o meio biótico, compreende-se que os impactos negativos continuarão a ser 

perpetuados na área do empreendimento. Podem ser citados dentre estes, o uso e 

ocupação do solo indiscriminados, aumento da área de lavouras e pomares com a 

continuação da aplicação de agrotóxicos, com o risco de contaminação de efluentes em 

corpos receptores naturais, drenagem de banhados para aumento da área de lavoura e 

pomares, supressão seletiva de vegetação florestal e diminuição das áreas de campo 

nativo para implantação de lavouras. Além desses, com o uso e ocupação do solo para 

fins pastoris, a presença de bovinos em meio a vegetação florestal irá permanecer, o que 

com o pisoteio leva a diminuição do sub-bosque e consequente aumento da 

luminosidade na vegetação e diminuição da diversidade vegetal. Dessa forma, com a 

não construção do empreendimento e a continuidade dos impactos ambientais, a 

escassez de monitoramento aliada ao contínuo uso e ocupação do solo, o meio ambiente 

continuará a ser degradado de forma que poderá ser estendido a área adjacentes, 

diminuindo a capacidade dos ecossistemas locais de se regenerarem. 

Devido a atual situação da área avaliada pelo EIA, prevê-se que com o passar 

dos anos uma tendência crescente do afugentamento de espécies mais sensíveis a 

alterações ambientais, com o desenvolvimento de novas áreas de lavouras e pomares 

ou da intensificação da agropecuária na região. Algumas poucas espécies que se 

adaptam a ambientes tão alterados podem sofrer explosões populacionais, aumentando 

ainda mais o desequilíbrio do ecossistema. 
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Atualmente, a ADA do empreendimento é composta por vasta área de pomares 

(macieiras) e lavouras com áreas de matas e campos isoladas, onde ocorre utilização 

indiscriminada de agrotóxicos e fertilizantes, além de modificação dos cursos hídricos e 

da drenagem de banhados para aumento da área de lavoura. Essas alterações afetam 

diretamente espécies da fauna especialistas e sensíveis a alterações ambientais, 

beneficiando espécies generalistas e oportunistas, uma vez que os ambientes naturais 

estão mais escassos e alterados. A tendência será a manutenção desta condição 

ambiental e de uso pelos atuais proprietários e/ou arrendadores destas terras, e em 

longo prazo deverá seguir as tendências existentes na ASA do empreendimento.  

Portanto, considerando tanto a ASA do empreendimento quanto para a ADA, 

pode-se esperar que as interferências antrópicas sobre os poucos e isolados fragmentos 

florestais e áreas de campo tendem somente a aumentar, pois ações de recuperação 

são muitas vezes ignoradas ou isoladas e escassas, dependentes de grandes 

investimentos. 

Portanto, considerando tanto a AID quanto a ADA, pode-se esperar um quadro 

de crescente comprometimento da biodiversidade regional e local. As interferências 

antrópicas sobre os poucos e isolados fragmentos tendem somente a aumentar, pois 

ações de recuperação são isoladas, escassas e dependentes de grandes investimentos. 

As transformações no cenário tendencial sobre a óptica socioeconômica, devido 

ao estágio atual deste projeto, pouco se cogita a hipótese de não implantação, inclusive 

devido ao fato mencionado anteriormente, o qual define está região como Zona Especial 

do Novo Aeroporto (ZENA), mas caso aconteça, a região terá poucas alterações. 

As comunidades locais terão leve crescimento, tendo em vista a distância do 

centro urbano, obras de infraestrutura viária acontecerão com menos frequência. Já os 

impactos negativos serão em relação ao atual aeroporto, o qual se encontra em área 

urbana consolidada e traz grandes impactos principalmente em relação à perturbação 

da população que mora ao redor e a impossibilidade de expansão devido as ocupações 

irregulares no entorno. Também cabe ressaltar que o tamanho atual da pista limita o 

número de aeronaves que podem utilizar o aeroporto, seja pelo espaço de 

estacionamento ou pelo porte. Isto consequentemente diminui a oferta de voos 

comerciais na Região da Serra e Hortênsias. Além disto, a consequência da não 

possibilidade de expansão do Aeroporto Regional de Caxias do Sul Hugo Cantergiani, 

não existe possibilidade de incremento nos setores de indústria e turismo regional. 
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Por outro lado, caso não ocorra a implantação do empreendimento, toda a área 

abrangida pelo Decreto Municipal nº 19.692/2018 (com um total de 443,84 hectares) 

deixará de ter sua utilização comprometida com a implantação do aeroporto, 

consequentemente, deixará de sofrer os impactos das desapropriações de propriedades. 

Sem a implantação do empreendimento as propriedades em situação produtiva 

podem continuar sua dinâmica econômica ativa sem passar por interferências 

decorrentes da perda de área produtiva. Também não ocorreriam impactos sobre o 

Distrito de Vila Oliva e Fazenda Souza, que pode vir a ter sua dinâmica prejudicada em 

função do afastamento dos moradores locais (proprietários de terras, agricultores e 

chácaras). 

A consequência sem a implantação do aeroporto, deixaria de atender uma 

demanda crescente por serviços de transportes de passageiros, de cargas e serviços 

acessórios (vinculados às demandas aeroportuárias, como atividades comerciais, 

industriais e oferta de serviços de transporte, turismo, hotelaria, dentre outros), deixariam 

de ser gerados uma quantidade considerável de empregos diretos e indiretos, além do 

não aproveitamento de uma série de impostos e tributos diretos e indiretos que seriam 

absorvidos pelo Município e pelos Governos Estadual e Federal. 

Dentre outras mudanças decorrentes da construção do novo aeroporto no 

Distrito de Vila Oliva, espera-se uma maior dinamização das economias locais e 

regionais, que se beneficiariam economicamente com as demandas decorrentes da 

instalação do empreendimento. Portanto, sem a sua implantação especula-se que o 

crescimento e a dinamização econômica da ADA, AID e AII, vinculada às atividades 

aeroportuárias na Serra Gaúcha e Região das Hortênsias, devem ocorrer em escalas 

muito pequenas e a longo prazo. 

Uma outra consequência da não implantação do empreendimento é a não 

ocorrência de ruídos decorrentes dos pousos e decolagens nas comunidades do entorno 

e os riscos associados a acidentes aeronáuticos, que também não devem ocorrer. Por 

outro lado, manteria a utilização do Aeroporto Regional de Caxias do Sul Hugo 

Cantergiani nas condições atuais, o que acarretaria riscos maiores e em escalas mais 

catastróficas (caso ocorram) tendo em vista a sua localização em meio ao aglomerado 

urbano. 

O Aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre localiza-se a pouco mais de 100 km 

da Serra Gaúcha é o mais procurado por pessoas que chegam no Rio Grande do Sul. 

Embora o Aeroporto Regional de Caxias do Sul - Hugo Cantergiani esteja distante 
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aproximadamente 65 km de Gramado (o município mais procurado por turistas na Serra), 

costuma fechar com frequência devido as condições climáticas da região e tem voos 

cancelados ou transferidos para Porto Alegre. Sendo assim, a localização do novo 

Aeroporto Regional da Serra Gaúcha possui uma posição estratégica em relação aos 

municípios da Região das Hortênsias, estando a cerca de 51 km de Gramado, 60 km de 

Canela e apenas 47 km de Nova Petrópolis.  

Atualmente o sistema viário utilizado pelos moradores da Serra Gaúcha e 

Hortênsias apresentam-se como fatores socioambientais, rodovias mal sinalizadas e 

péssimas condições da malha viária, condições climáticas adversas, constante 

escoamento de produção da região, fatores estes muito preocupantes para a população 

que se desloca para o Aeroporto Salgado Filho. Neste sentido, a região precisa de 

melhor infraestrutura para manter seu desenvolvimento, além de dar condições de 

segurança para os usuários das rodovias e para que as empresas possam transportar 

sua produção em perfeita harmonia. Esta situação implicaria em estudos para 

recuperação ou duplicação ou concessão da malha viária desta região.  

A não instalação do empreendimento pode atrasar o desenvolvimento turístico e 

econômico da região, considerando que a falta de um acesso rápido a esses municípios 

pode afastar turistas e investidores. Além disso, com a não implantação do 

empreendimento, não deverão ocorrer melhorias nas vias que levam a esses municípios, 

que atualmente são estradas rurais de chão batido, repletas de buracos e com diversos 

trechos sem sinalização adequada. 

 

13. MEDIDAS MITIGADORAS E COMPENSATÓRIAS 

Este capítulo apresenta as medidas que visam minimizar ou compensar os 

impactos adversos, ou ainda potencializar os impactos positivos sobre os descritores 

ambientais (meios físico, biótico e socioeconômico/ antrópico), identificados no contexto 

do EIA-RIMA, tendo como premissa reduzir os efeitos negativos das obras e operação 

sobre o meio ambiente, levando em consideração o atendimento às legislações 

pertinentes. 

Quanto às medidas mitigadoras e potencializadoras, após a identificação e 

classificação dos impactos ambientais potenciais decorrentes da instalação e operação 

do aeroporto, a equipe propôs ações que visam à redução ou eliminação dos impactos 
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negativos (medidas mitigadoras e/ou compensatórias) e também ações objetivando a 

maximização dos impactos positivos (medidas potencializadoras).  

As medidas mitigadoras propostas foram baseadas na previsão de eventos 

adversos potenciais sobre os itens ambientais destacados, tendo por objetivo suprimir, 

atenuar, eliminar ou reduzir as consequências prejudiciais de uma obra ou atividade. 

Quando um impacto negativo não é mitigável, adota-se a medida compensatória. As 

medidas potencializadoras propostas, visam otimizar as condições de instalação do 

empreendimento por meio da maximização dos efeitos positivos.  

• Medidas Mitigadoras e/ou Compensatórias: são aquelas destinadas a 

corrigir impactos negativos ou a reduzir sua magnitude ou compensar os 

impactos adversos.  

• Medidas Potencializadoras: Consiste em uma medida que visa otimizar ou 

maximizar o efeito de um impacto positivo decorrente direta ou indiretamente 

da Instalação do empreendimento.  

 

Como alguns impactos se dão de forma sistemática sobre diferentes meios, não 

é possível dividir as medidas por meio ou componente ambiental afetado, principalmente 

as medidas que serão adotadas pelos programas ambientais que tem caráter preventivo 

ou de monitoramento, pois as mesmas podem estar atuando para minimizar os efeitos 

negativos que incidem sobre diferentes meios ou sobre mais de um componente 

ambiental afetado.  

Conforme impactos citados pelos diagnósticos setoriais realizados por este 

estudo, foram propostas algumas medidas específicas para os meios analisados. Estas 

medidas encontram-se no Plano Básico Ambiental (PBA), documento que estão 

detalhadas todas as medidas de controle e os programas ambientais propostos no EIA.  

De um modo geral, as medidas indicadas aos impactos adversos para o 

Aeroporto são corretivas, ou seja, visam à mitigação de impactos através de ações de 

recuperação e recomposição das condições ambientais aceitáveis. Os impactos 

identificados e as medidas propostas, com base na comparação do prognóstico 

ambiental da implantação do Aeroporto, estão apresentados no Diagrama de Interação 

- Matriz de identificação de impactos ambientais) – ANEXO 23 – MATRIZ DE 

IMPACTOS. A matriz traça uma relação entre as etapas esperadas para instalação e 

operação do empreendimento, os principais impactos negativos e positivos que poderão 
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advir das ações vinculadas a estas etapas, programa ambiental relacionado (detalhando 

as medidas propostas), bem como os responsáveis pela implementação das medidas. 

De um modo geral, as medidas indicadas para o Aeroporto são corretivas, ou 

seja, visam à mitigação de impactos através de ações de recuperação e recomposição 

das condições ambientais aceitáveis; e potencializadoras, pois maximizam os efeitos 

positivos decorrentes da instalação do empreendimento. 

Estas medidas têm como principal objetivo implementar o empreendimento de 

maneira mais otimizada em termos ambientais e socioeconômicos, salvaguardando os 

interesses da comunidade diretamente afetada, atenuando ou eliminando os efeitos 

adversos significativos do projeto, que possam condicionar o projeto ou ter como 

consequência uma interferência severa sobre qualquer descritor ambiental considerado 

neste estudo, buscando-se, dessa forma, a inserção regional do Empreendimento. 

 

13.1. Medidas mitigatórias e compensatórias etapa de instalação (obras) 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS 

• Deverão ser adotados procedimentos de manuseio, coleta e destinação final 

dos resíduos sólidos através de um Programa de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil - PGRCC; 

• O empreendedor deverá qualificar previamente os prestadores de serviço 

para coleta/transporte de resíduos e destinos finais, atentando aos 

procedimentos estabelecidos no PGRCC, tendo assim uma equipe para 

cada tipo de resíduos e devidamente licenciada pelos órgãos ambientais 

competentes; 

• Em relação aos efluentes sanitários gerados no canteiro de obras, deverão 

ser disponibilizados banheiros químicos para os colaboradores da obra; 

• Fiscalizar, durante a fase de implantação, cada uma das estruturas 

vinculadas à obra, de forma a garantir que todas possuam os devidos 

sistemas de acondicionamento dos resíduos gerados, notificando os 

responsáveis, em caso de não conformidades; 

• Acompanhar e fiscalizar as empresas encarregadas de transporte e 

destinação final, exigindo comprovação de destinação dos resíduos. 
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MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO DA ALTERAÇÃO DA QUALIDADE 

DO AR 

• Manutenção das práticas de aspersão dos acessos e vias internas por onde 

trafegam os veículos; 

• Inspeção e manutenção preventiva nas máquinas e equipamentos que 

operarão nas etapas de obras dentro do sítio aeroportuário; 

• Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os 

períodos secos e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados 

pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e 

ressuspensão de poeiras; 

• Utilização de cobertura nos caminhões através do recobrimento das 

carrocerias com lonas, quando do transporte de materiais granulados, de 

forma a impedir a dispersão de poeiras; 

• Durante o armazenamento temporário de terras, deve-se garantir a sua 

proteção com coberturas impermeáveis; 

• Proceder à pavimentação provisória das vias internas do local das obras, de 

forma a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos 

e maquinaria; 

• Fiscalizar e monitorar o maquinário utilizado nas obras do aeroporto, visando 

que as empresas se mantenham dentro dos padões legais de emissões 

atmosféricas. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO AUMENTO DA EMISSÃO DE RUÍDOS 

• Como medida mitigadora para o impacto do desconforto acústico pela 

intensificação do tráfego e operação de máquinas e equipamentos, sugere-

se que as atividades no canteiro de obras sejam realizadas em período 

diurno, em horário comercial. Além disso, os equipamentos envolvidos 

devem ser verificados quanto à integridade dos sistemas de controle de 

emissões de ruídos (abafadores e silenciadores) e regulagem das bombas 

injetoras, sendo realizadas manutenções periódicas nestes; 

• Instalação e utilização de equipamentos em conformidade com a respectiva 

legislação e com operação dentro dos limites aceitáveis de emissão de 

ruídos; 
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• Para fontes fixas e áreas de canteiro, normalmente confinados a um 

determinado espaço, poderá equacionar-se a colocação de Barreiras 

Acústicas ou encapsulamento do equipamento mais ruidoso; 

• Inspeção e manutenção preventiva nas máquinas e equipamentos que 

operarão nas obras; 

• No caso de padrões de ruído acima do estabelecido pela legislação, propor 

medidas para amenizar o impacto incidente sobre a população lindeira. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO DA GERAÇÃO DE EFLUENTES 

• Devem ser realizadas vistorias nos canteiros de obra, escritórios, 

alojamentos, refeitórios e outras infraestruturas que podem ter geração de 

efluentes sanitários, com o objetivo de garantir que todos os pontos de 

geração estejam interligados a algum sistema de coleta e/ou tratamento de 

efluentes, licenciados e/ou executados de acordo com normas técnicas; 

•  Indicar ajustes, quando necessários, dos dispositivos para tratamento e/ou 

coleta dos efluentes gerados; 

• Verificar a presença de banheiros químicos nas frentes de obra e as licenças 

ambientais da empresa responsável. Sempre que houver coleta do efluente 

deve ser exigida a apresentação das MTRs indicando o volume coletado; 

• Garantir que a quantidade de banheiros oferecida está de acordo com o 

número de usuários. Caso seja necessário, banheiros químicos devem ser 

disponibilizados nas frentes de obra. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO AUMENTO NA TAXA DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO 

• Dimensionamento correto do sistema de drenagem do aeroporto e 

implantação de dispositivos que garantam a reincorporação da água ao ciclo 

hidrológico; 

• Implantação das bacias de contenção (amortização); 

• Viabilizar a ocupação de acordo com o Plano Diretor do Complexo 

Aeroportuário, mantendo ao máximo áreas verdes entre as áreas a serem 

impermeabilizadas, em função de edificações, sistema viário, 

estacionamentos, calçadas e vias de acessos; 
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• Implantar, nas vias internas do empreendimento, permanentes ou 

provisórias, dispositivos apropriados para a redução da ação de energia 

cinética da chuva, de tal forma controlar o seu escoamento superficial; 

• Execução de drenagem provisória (de forma a redirecionar fluxos e evitar a 

formação de caminhos preferenciais para a água logo na fase de 

implantação); 

• Quando as áreas de apoio à obra deixarem de ser necessárias, promover a 

reposição do seu estado anterior, através da descompactação e arejamento 

dos solos e, eventualmente, da adoção de outras medidas de restauração e 

de recuperação de áreas degradadas 

• Buscar a utilização de pavimentos alternativos (bloquetes intertravados) em 

calçadas e estacionamento também favorece a infiltração e, 

consequentemente, a diminuição do fluxo superficial. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO DA ALTERAÇÃO NA DINÂMICA 

HÍDRICA 

• Acompanhamento das obras quanto à instalação de processos erosivos; 

• Implantar na íntegra o Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento 

de Processos Erosivos; 

• Estocagem do solo fértil, removido em trabalhos de terraplenagem, para 

posterior utilização em áreas a serem recuperadas e/ou revegetadas; 

• Evitar a disposição e estocagem dos solos escavados em locais cuja 

declividade do terreno natural se mostre com elevada inclinação e 

susceptível aos fluxos concentrados de águas pluviais; 

• Executar serviços de terraplenagem, por trechos, e com implantação de 

drenagem superficial, garantindo a consolidação gradual das áreas 

terraplenadas; 

• Tratamento dos solos de fundação e proteção dos taludes com enrocamento 

e revestimento vegetal; 

• Recuperação e proteção de áreas de nascentes sempre que possível e/ou 

realização do enrocamento das nascentes aterradas para sua 

manutenção/recuperação; 
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• Monitoramento da qualidade das águas superficiais na área diretamente 

afetada e no trecho a jusante dentro da AID; 

• Implantar, nas vias internas do empreendimento, permanentes ou 

provisórias, dispositivos apropriados para a redução da ação de energia 

cinética da chuva, de tal forma controlar o seu escoamento superficial; 

• Consolidar as áreas abertas do sistema viário interno, à medida que as vias 

atinjam o greide de projeto, através da implantação de canaletas, juntamente 

com a implantação do sistema de drenagem definitivo; 

• As obras de reconfiguração do terreno deverão prever o enrocamento das 

nascentes a serem intervindas para sua manutenção. O fluxo deverá ser 

canalizado para o sistema de drenagem do sítio, de modo que este seja 

apenas desviado de seu curso natural minimizando o impacto no trecho a 

jusante. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO PROVENIENTE DA SUSPENSÃO 

DO APORTE DE CONTAMINANTES RELACIONADOS À OCUPAÇÃO ATUAL 

• Como medida potencializadora, sugere-se a execução de um Programa de 

Recuperação e Monitoramento dos Passivos Ambientais. A instalação do 

aeroporto deverá levar em conta o controle e remediação dos passivos 

identificados na etapa de diagnóstico ambiental. 

• Acordos de desapropriação e indenização dos proprietários atingidos pela 

supressão de toda atividade agrícola na ADA (desapropriação da área 

conforme ANEXO 06 do EIA, Decreto de Utilidade Pública para fins de 

Desapropriação). 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO DA INDUÇÃO DE PROCESSOS 

EROSIVOS E ASSOREAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA 

• Implantar na íntegra o Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento 

de Processos Erosivos; 

• Acompanhamento das obras quanto à instalação de processos erosivos; 

• Monitoramento da qualidade das águas superficiais na área diretamente 

afetada; 
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• Os taludes gerados por operações de corte e aterro deverão ser 

devidamente estabilizados com medidas de contenção apropriadas; 

• Estocagem do solo fértil, removido em trabalhos de terraplenagem, para 

posterior utilização em áreas a serem recuperadas e/ou revegetadas; 

• Evitar a disposição e estocagem dos solos escavados em locais cuja 

declividade do terreno natural se mostre com elevada inclinação e 

susceptível aos fluxos concentrados de águas pluviais; 

• Executar serviços de terraplenagem, por trechos, e com implantação de 

drenagem superficial, garantindo a consolidação gradual das áreas 

terraplenadas; 

• Entre intervalos de jornadas de trabalho, os solos da superfície de 

terraplenagem serão mantidos com compactação superficial e com 

declividades que condicionem o escoamento das águas para não 

potencializar os efeitos da erosão; 

• Monitoramento da qualidade das águas superficiais na área diretamente 

afetada; 

• Implantar, nas vias internas do empreendimento, permanentes ou 

provisórias, dispositivos apropriados para a redução da ação de energia 

cinética da chuva, de tal forma controlar o seu escoamento superficial; 

• Consolidar as áreas abertas do sistema viário interno, à medida que as vias 

atinjam o greide de projeto, através da implantação de canaletas, juntamente 

com a implantação do sistema de drenagem definitivo; 

• Os pontos de lançamento de drenagem pluvial deverão ser avaliados 

individualmente. Todos deverão contar com sistema de dissipação de 

energia. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO DA CONTAMINAÇÃO POR 

HIDROCARBONETOS E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS 

• Limpeza e manutenção mecânica de veículos e equipamentos utilizados na 

implantação do aeroporto em locais apropriados para este fim; 

• Também são necessários cuidados com os abastecimentos de combustíveis 

das motosserras e demais maquinários utilizados no processo de supressão 

da vegetação; 
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• Devem ser escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 

transporte de equipamentos e materiais de/para o canteiro, das terras de 

empréstimo e/ou materiais excedentários; 

• Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos 

da obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e 

assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de 

contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às 

normas relativas à emissão de ruído; 

• Implementação do Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, Nível 

do Lençol Freático e Contaminação do Solo (PMQAS). 

 

MEDIDAS RELACIONADAS À REDUÇÃO SOBRE A BIODIVERSIDADE 

LOCAL  

• Deverão ser executadas as ações de resgate, transplante e salvamento da 

flora arbórea e epifítica descritas nos programas ambientais;  

• Realizar a coleta de sementes de espécies ameaçadas de extinção ou 

imunes ao corte que serão impactadas com a supressão da vegetação e 

deposita-las em um banco de sementes local;  

• Realizar com periodicidade o monitoramento de fauna e flora, realizando 

relatórios sobre os impactos gerados diretamente no meio biótico; 

• Promover medidas de proteção de APP’s como placas informativas, 

cercamento das áreas e educação ambiental. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO DA ALTERAÇÃO NA DINÂMICA 

POPULACIONAL DA FAUNA E FLORA  

• Deverão ser construídas passagens de fauna ao longo das vias previstas 

para construção no empreendimento; 

• Implantar passadores de fauna nas áreas pavimentadas, principalmente 

quando essas atravessarem ou forem construídas entre fragmentos 

florestais; 

• Manutenção da conectividade entre ambientes semelhantes. Os corredores 

ecológicos que conectam as manchas de vegetação da área do 
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empreendimento com as áreas vizinhas deverão ser levados em 

consideração durante o programa de supressão vegetal; 

• Realizar resgate de fauna e flora antes das intervenções previstas; 

• Realizar o transplante dos indivíduos ameaçados de extinção e imunes ao 

corte na área de intervenção no empreendimento; 

• Incentivo a pesquisas de longo prazo sobre a fauna terrestre e aquática nas 

áreas remanescentes.  

 

MEDIDAS RELACIONADAS À SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO (REMOÇÃO 

DA VEGETAÇÃO) 

• Aplicação de ações previstas para os programas ambientais da fase de 

implantação deverá garantir que a supressão se restrinja as áreas previstas 

e licenciadas para tal. Deverá ainda pressupor a demarcação prévia em 

campo das áreas que forem licenciadas para supressão; 

• Plantio compensatório de espécies arbóreas nativas nos fragmentos 

remanescentes e naqueles que necessitarão de projeto de recuperação de 

áreas degradadas; 

• Deverão ser realizados o manejo e realocação das espécies silvestres da 

fauna para os remanescentes florestais que ficarão preservados; 

• A supressão da vegetação florestal deverá ser conduzida de forma 

adequada realizada com acompanhamento de técnico habilitado, dando 

tempo e espaço para as espécies da fauna nativa se deslocarem para os 

remanescentes florestais;  

• Realizar o monitoramento da avifauna durante e após a supressão vegetal 

nas áreas de manchas florestais e campestres.  

 

MEDIDAS RELACIONADAS À DESTRUIÇÃO DE HABITAT E MICRO-

HABITATS 

• Plantio compensatório de espécies arbóreas nativas nos fragmentos 

remanescentes e naqueles que necessitarão de projeto de recuperação de 

áreas degradadas; 

• Deverão ser realizados o manejo e realocação das espécies silvestres da 

fauna para os remanescentes florestais que ficarão preservados;  
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• Realizar o transplante das espécies da flora ameaçadas de extinção e 

imunes ao corte para áreas que serão preservadas; 

• Deverá ser realizado o resgate e realocação dos indivíduos de espécies 

epifíticas para áreas que ficarão preservadas; 

• A supressão da vegetação florestal deverá ser conduzida de forma 

adequada realizada com acompanhamento de técnico habilitado, dando 

tempo e espaço para as espécies da fauna nativa se deslocarem para os 

remanescentes florestais;  

• Realizar o monitoramento da fauna durante e após a supressão vegetal nas 

áreas de manchas florestais e campestres.  

 

MEDIDAS RELACIONADAS A PERDA DE HABITAT PARA A FAUNA 

TERRESTRE E AQUÁTICA  

• Deverão ser realizados o manejo e relocação das espécies silvestres da 

fauna para os remanescentes florestais que ficarão preservados; 

• A supressão da vegetação florestal deverá ser conduzida de forma 

adequada realizada com acompanhamento de técnico habilitado, dando 

tempo e espaço para as espécies da fauna nativa se deslocarem para os 

remanescentes florestais;  

• Realizar o monitoramento da fauna, principalmente avifauna, durante e após 

a supressão vegetal nas áreas de manchas florestais e campestres;   

• Realizar o manejo, resgate e reintrodução da ictiofauna para locais próximos 

onde serão preservados;  

• Realizar a construção de passagens de fauna em locais onde houver 

necessidade, como vias de acesso e entre um fragmento florestal e outro. 

Implantar passadores de fauna nas áreas pavimentadas, principalmente 

quando essas atravessarem ou forem construídas entre fragmentos 

florestais. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO DA PRESSÃO SOBRE A FAUNA   

• Deverão ser realizados o manejo e relocação das espécies silvestres da 

fauna para os remanescentes florestais que ficarão preservados; 
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• A supressão da vegetação florestal deverá ser conduzida de forma 

adequada realizada com acompanhamento de técnico habilitado, dando 

tempo e espaço para as espécies da fauna nativa se deslocarem para os 

remanescentes florestais;  

• Realizar o monitoramento da fauna, principalmente avifauna, durante e após 

a supressão vegetal nas áreas de manchas florestais e campestres;   

• Realizar o manejo, resgate e reintrodução da ictiofauna para locais próximos 

onde serão preservados;  

• Realizar a construção de passagens de fauna em locais onde houver 

necessidade, como vias de acesso e entre um fragmento florestal e outro. 

Implantar passadores de fauna nas áreas pavimentadas, principalmente 

quando essas atravessarem ou forem construídas entre fragmentos 

florestais. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS À SUPRESSÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE 

• Deverão ser realizados o manejo e relocação das espécies silvestres da 

fauna para os remanescentes florestais que ficarão preservados; 

• A supressão da vegetação florestal deverá ser conduzida de forma 

adequada realizada com acompanhamento de técnico habilitado, dando 

tempo e espaço para as espécies da fauna nativa se deslocarem para os 

remanescentes florestais;  

• Realizar os projetos de recuperação de áreas degradadas nas áreas de 

proteção permanente que serão impactadas e suprimidas; 

• Realizar o monitoramento da fauna, principalmente avifauna, durante e após 

a supressão das APP’s; 

• Realizar o manejo, resgate e reintrodução da ictiofauna para locais próximos 

onde serão preservados;  

• Realizar a compensação por áreas de APP’s suprimidas e plantio 

compensatório de espécies arbóreas nativas nos fragmentos remanescentes 

e naqueles que necessitarão de projeto de recuperação de áreas 

degradadas; 
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• Realizar o transplante das espécies da flora ameaçadas de extinção e 

imunes ao corte que estiverem nas APP’s a serem suprimidas para áreas 

que serão preservadas. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO AFUGENTAMENTO DA FAUNA 

• Deverão ser realizados o manejo e relocação das espécies silvestres da 

fauna para os remanescentes florestais que ficarão preservados;  

• A supressão da vegetação florestal deverá ser conduzida de forma 

adequada realizada com acompanhamento de técnico habilitado, dando 

tempo e espaço para as espécies da fauna nativa se deslocarem para os 

remanescentes florestais;  

• Realizar o monitoramento da fauna, principalmente avifauna, durante e após 

a supressão vegetal nas áreas de manchas florestais e campestres;   

• Realizar o manejo, resgate e reintrodução da ictiofauna para locais próximos 

onde serão preservados;  

• Realizar a construção de passagens de fauna em locais onde houver 

necessidade, como vias de acesso entre um fragmento florestal e outro. 

Implantar passadores de fauna nas áreas pavimentadas, principalmente 

quando essas atravessarem ou forem construídas entre fragmentos 

florestais. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS À ALTERAÇÃO NA BIODIVERSIDADE 

AQUÁTICA  

• Realizar monitoramento e análises periódicas da qualidade da água 

principalmente nos locais de intervenção direta; 

• Realizar o monitoramento da ictiofauna, durante e após as intervenções 

próximas de corpos da água;  

• Realizar o manejo, resgate e reintrodução da ictiofauna para locais próximos 

onde serão preservados.  
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MEDIDAS RELACIONADAS AO ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NA ADA 

• Deverão ser construídas passagens de fauna ao longo das vias previstas 

para construção no empreendimento; 

• Realizar resgate de fauna e flora antes das intervenções previstas; 

• Aplicação de ações previstas para os programas ambientais da fase de 

implantação deverá garantir que a supressão se restrinja as áreas previstas 

e licenciadas para tal. Deverá ainda pressupor a demarcação prévia em 

campo das áreas que forem licenciadas para supressão; 

• Deverão ser realizados o manejo e realocação das espécies silvestres da 

fauna para os remanescentes florestais que ficarão preservados; 

• Incentivo a pesquisas de longo prazo sobre a fauna terrestre e aquática nas 

áreas remanescentes.  

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO AUMENTO DO ATROPELAMENTO DA 

FAUNA 

• Realizar a construção de passagens de fauna em locais onde houver 

necessidade, como vias de acesso entre um fragmento florestal e outro. 

Implantar passadores de fauna nas áreas pavimentadas, principalmente 

quando essas atravessarem ou forem construídas entre fragmentos 

florestais; 

• Deverão ser realizados o manejo e relocação das espécies silvestres da 

fauna para os remanescentes florestais que ficarão preservados;  

• A supressão da vegetação florestal deverá ser conduzida de forma 

adequada realizada com acompanhamento de técnico habilitado, dando 

tempo e espaço para as espécies da fauna nativa se deslocarem para os 

remanescentes florestais;  

• Realizar o monitoramento da fauna, durante e após a supressão vegetal nas 

áreas de manchas florestais e campestres;   

• Realizar o manejo, resgate e reintrodução da fauna para locais próximos 

onde serão preservados.  
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MEDIDAS RELACIONADAS À GERAÇÃO DE EXPECTATIVA NA 

POPULAÇÃO 

• Deverão ser realizadas oficinas de capacitação com os funcionários que 

estarão envolvidos nas obras e população do entorno; 

• Deverão ser feitas atividades relacionadas à comunicação em escolas e 

centros comunitários nas proximidades do empreendimento; 

• Fornecimento de informações sobre o projeto (executivo e ambiental) e 

funcionamento do Aeroporto para a comunidade; 

• Acompanhamento de todo o conjunto de medidas de mitigação e controle 

dos impactos, durante a fase de implantação; 

• Deverá ser criado um canal de divulgação de informações com os principais 

veículos de comunicação do estado afim de disseminar informações de 

maneira assertiva e mais abrangente. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS À GERAÇÃO DE EMPREGOS DIRETOS E 

INDIRETOS 

• Sugere-se a contratação de profissionais locais para trabalharem nas obras, 

desde que estes preencham os requisitos técnicos necessários; 

• Deverão ser feitos treinamentos com os funcionários contratados, 

principalmente de conscientização ambiental, tendo em vista os diversos 

cuidados que devem existir durante execução das obras; 

• Sugere a utilização da estrutura de comércio e serviços locais, afim de 

fomentar o crescimento de empregos informais, (contratação por 

restaurantes, lojas de material de construção, etc...). 

 

MEDIDAS RELACIONADAS À QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 

VIÁRIA REGIONAL 

• Deverão ser identificadas as vias que necessitam de qualificação e que 

auxiliarão na circulação da região próxima do aeroporto e também do fluxo 

viário regional; 

• Deverão ser analisados conexões com potencial de criação, afim de diminuir 

trajetos entre municípios; 
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• O trabalho de qualificação do sistema viário deve ser feito junto com 

profissionais das prefeituras dos municípios influenciados, tendo em vista 

que setores como turismo, e escoamento de produção local serão 

beneficiados. 

• Elaboração na etapa de obtenção da Licença de Instalação de um estudo 

detalhado para o Sistema Viário e Transporte Público local por parte do 

município de Caxias do Sul, contemplando: o monitoramento do tráfego e da 

demanda pelo transporte público completo (incluindo o período letivo e 

épocas de safra na região), de forma a apresentar dados mais próximos da 

realidade esperada com a definição dos Projetos Executivos, inclusive desde 

os centros urbanos, em especial Fazenda Souza e Vila Oliva. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO DAS DESAPROPRIAÇÕES DE 

PROPRIEDADES 

• Definição através de legislação demarcando as áreas a serem 

desapropriadas como de interesse público; 

• Deverão ser feitas reuniões com os proprietários afim de fornecer a devida 

informação sobre o andamento dos processos. 

• Formalizar os acordos de desapropriação e a indenização dos envolvidos 

conforme Decreto Municipal n° 19692/2018). 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AS ALTERAÇÕES NA ROTINA DAS 

COMUNIDADES LOCAIS 

• As obras deverão ser feitas prioritariamente entre às 7:30 e 18:00, tendo em 

vista que os demais horários são considerados faixas de repouso da 

população; 

• Deverão ser tomadas medidas para controle de ruídos durante as obras. 
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13.2. Medidas mitigatórias e compensatórias etapa de operação 

(funcionamento) 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO À ALTERAÇÃO DA QUALIDADE 

DO AR 

• Inspeção e manutenção preventiva nas máquinas e equipamentos 

necessários para operação do sítio aeroportuário; 

• Fiscalizar e monitorar o maquinário utilizado na operação do aeroporto, 

visando que as empresas usuárias se mantem dentro dos padrões legais de 

emissões atmosféricas; 

• Implantação do Programa de Emissões Gasosas durante a operação do 

aeroporto; 

• A emissão de gases provenientes do uso de veículos pode ser minimizada 

através da utilização de veículos que eliminam a emissão de gases;  

• Utilização de aeronaves mais modernas com sistemas de queima de 

combustível de forma mais completa e menos nociva;  

• Utilização de veículos movidos a gás natural veicular (GNV) gerando uma 

redução considerável e possuindo como barreira a necessidade da 

implantação de um sistema de abastecimento dos veículos, e consequente, 

exigência de manutenção constante nos motores e adequada às normas de 

emissão de poluentes (PROCONVE);  

• Utilização de combustíveis que sejam menos poluentes ou cuja emissão 

ocasione o mínimo de danos ao meio ambiente. 

• Plantio de árvores de acordo com o Programa de Paisagismo e Arborização, 

é possível compensar toda a emissão de carbono ou parte dela. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO AUMENTO EMISSÃO DE RUÍDOS 

• Priorizar a construção de estruturas arquitetônicas com isolamento acústico, 

materiais absorventes e refletores sonoros; 

• Estudo e projeto para implantação de barreira acústica nas margens da pista 

de pouso e decolagem do aeroporto e do sistema viário de acesso ao 

mesmo; 
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• Rotinas sistemáticas de fiscalização dos níveis de ruído deverão ser 

adotadas com o objetivo de verificar o atendimento das Resoluções, Normas 

da ABNT e demais legislações específicas; 

• Exigir dos funcionários vinculados às rotinas operacionais, a utilização de 

equipamentos de proteção individual (protetores auriculares), quando 

estiverem em contato com equipamentos de emissão sonora, respeitando a 

legislação trabalhista; 

• Sempre que possível, as atividades mais ruidosas deverão ser realizadas 

em horários com menor fluxo de passageiros. As áreas deverão ser isoladas 

de modo a impedir o acesso de passageiros às áreas em construção; 

• Para a etapa de operação, o RBAC n° 161 (ANAC, 2011) obriga a realização 

de um Plano Específico de Zoneamento de Ruído (PEZR). Desta forma, 

recomenda-se como medida mitigadora, o atendimento às restrições de 

operação do PEZR a ser realizado para o futuro Aeroporto. Além disso, o 

operador de aeródromo deve instituir uma Comissão de Gerenciamento de 

Ruído Aeronáutico, de forma a estudar, propor e implementar medidas para 

mitigar os impactos do ruído aeronáutico no entorno do aeroporto. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO DA GERAÇÃO DE EFLUENTES E 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

• Previamente à operação do aeroporto deverá ser atualizado o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

• Evitar a geração de resíduos na fonte; 

• Quando não for possível evitar a geração de resíduos, prezar pela 

minimização da geração dos mesmos;  

• Segregar os resíduos por tipologia;  

• Realizar treinamentos periódicos sobre a importância da adequada 

segregação, o gerenciamento dos resíduos sólidos, vazamentos de produtos 

químicos, coleta seletiva, reutilização de resíduos e etc;  

• Realizar vistorias nas áreas de armazenamento dos resíduos;  

• Reutilizar materiais, elementos e componentes que não necessitem 

transformações; 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

891 

• Encaminhar para a reciclagem todos os resíduos aptos a esta destinação, 

transformando-os em matéria-prima para a produção de novos produtos;  

• Promover o transporte e a destinação dos resíduos conforme com a 

legislação pertinente; 

• Implementar o gerenciamento dos resíduos de forma sistêmica, visando 

minimizar a geração e maximizar a reutilização e o reprocessamento de 

resíduos, reduzindo custos; 

• Os efluentes sanitários gerados pela operação do aeroporto deverão passar 

por tratamento secundário em estação de tratamento e posterior descarte 

em corpo receptor adequado, sendo desaconselhado o descarte por 

infiltração no solo; 

• Caso seja definido o corpo receptor do efluente tratado, este deverá ser alvo 

de monitoramento contínuo da qualidade da água durante a operação do 

aeroporto. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS À CONTAMINAÇÃO POR HIDROCARBONETOS 

E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS 

• Antecipar as ações de prevenção aos acidentes passíveis de ocorrência com 

substâncias perigosas; 

• Deverão ser adotados procedimentos de abastecimento e manutenção 

preventiva de todo maquinário em local apropriado de modo a reduzir o risco 

de vazamentos e bem como providenciar áreas impermeabilizadas onde os 

equipamentos envolvidos na operação deverão permanecer quando não 

estiver em funcionamento; 

• Combustíveis e outros produtos químicos deverão se acondicionados em 

local apropriado, sinalizados e sujeitos a controle específico para que se 

evitem vazamentos e manejo inadequado; 

• Combustíveis e outros produtos químicos deverão se acondicionados em 

local apropriado, sinalizados e sujeitos a controle específico para que se 

evitem vazamentos e manejo inadequado; 

• Deverá ser prevista uma rede de piezômetros no entorno do aeroporto para 

monitoramento do lençol freático; 
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• Identificar ações de caráter preventivo e corretivo a fim de evitar e/ou 

minimizar ocorrências de não-conformidades envolvendo acidentes com 

substâncias perigosas; 

• Implementar ações voltadas a neutralizar ou reduzir a exposição dos 

trabalhadores aos agentes nocivos à saúde ou integridade física dos 

mesmos. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO CONHECIMENTO DA VEGETAÇÃO E 

FLORA LOCAL 

• Fornecer informações importantes sobre a biodiversidade local, embasando 

futuros estudos de conservação, ecologia, genética de populações e 

biogeografia; 

• Potencializar futuros estudos de conservação da flora local. 

 

 

MEDIDAS RELACIONADAS À ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE 

ESPÉCIES 

• A supressão da vegetação florestal deverá ser conduzida de forma 

adequada realizada com acompanhamento de técnico habilitado, dando 

tempo e espaço para as espécies da fauna nativa se deslocarem para os 

remanescentes florestais;  

• Realizar o monitoramento da fauna durante e após a supressão vegetal nas 

áreas de manchas florestais e campestres;   

• Realizar o manejo, resgate e reintrodução da fauna para locais próximos 

onde serão preservados;  

• Realizar a construção de passagens de fauna em locais onde houver 

necessidade, como vias de acesso entre um fragmento florestal e outro.  

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE 

AGRÍCOLA NA ADA 

• Deverão ser construídas passagens de fauna ao longo das vias previstas 

para construção no empreendimento; 

• Realizar resgate de fauna e flora antes das intervenções previstas; 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

893 

• Aplicação de ações previstas para os programas ambientais da fase de 

implantação deverá garantir que a supressão se restrinja as áreas previstas 

e licenciadas para tal. Deverá ainda pressupor a demarcação prévia em 

campo das áreas que forem licenciadas para supressão; 

• Deverão ser realizados o manejo e realocação das espécies silvestres da 

fauna para os remanescentes florestais que ficarão preservados; 

• Incentivo a pesquisas de longo prazo sobre a fauna terrestre e aquática nas 

áreas remanescentes.  

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO AUMENTO DO ATROPELAMENTO DA 

FAUNA 

• Realizar a construção de passagens de fauna em locais onde houver 

necessidade, como vias de acesso entre um fragmento florestal e outro. 

Implantar passadores de fauna nas áreas pavimentadas, principalmente 

quando essas atravessarem ou forem construídas entre fragmentos 

florestais. 

• Deverão ser realizados o manejo e relocação das espécies silvestres da 

fauna para os remanescentes florestais que ficarão preservados;  

• A supressão da vegetação florestal deverá ser conduzida de forma 

adequada realizada com acompanhamento de técnico habilitado, dando 

tempo e espaço para as espécies da fauna nativa se deslocarem para os 

remanescentes florestais;  

• Realizar o monitoramento da fauna, durante e após a supressão vegetal nas 

áreas de manchas florestais e campestres;   

• Realizar o manejo, resgate e reintrodução da fauna para locais próximos 

onde serão preservados.  

 

MEDIDAS RELACIONADAS À ALTERAÇÃO DA COMUNIDADE AQUÁTICA  

• Realizar monitoramento e análises periódicas da qualidade da água 

principalmente nos locais de intervenção direta; 

• Realizar o monitoramento da ictiofauna, durante e após as intervenções 

próximas de corpos da água;  
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• Realizar o manejo, resgate e reintrodução da ictiofauna para locais próximos 

onde serão preservados.  

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO RISCO DE COLISÃO ENTRE FAUNA E 

AERONAVES  

• Realizar o monitoramento da fauna, principalmente avifauna, durante e após 

a supressão vegetal nas áreas de manchas florestais e campestres, e, 

principalmente durante a fase de operação do empreendimento, onde 

haverá maior risco de colisão entre avifauna e aeronaves; 

• O monitoramento da fauna deverá ser realizado com peridiocidade semestral 

e intensificado nas áreas de pousos e decolagens ao longo das pistas; 

• Deverá ser feito a realocação e controle das áreas de nidificação e refúgio 

que foram construídas por espécies da fauna ao longo da área de segurança 

das atividades aeroportuárias;  

• Deverá ser realizado o controle e diminuição de acúmulo de lixo (aterros, 

entre outros) no entorno do empreendimento, evitando que espécies da 

fauna que possuam hábitos generalistas sejam atraídas para fins de 

alimentação;  

• Deverão ser identificados locais de acúmulo de espécies de Cathartídeos 

(urubus), e uma vez detectados, deverá ser feito o controle dessas espécies 

ou a realocação das mesmas para áreas seguras do entorno.  

 

MEDIDAS RELACIONADAS À QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS REGIONAIS 

• Deverão ser priorizados estabelecimentos comerciais e de serviços locais; 

• Deverão acontecer encontros com entidades de classe como, indústria, 

comércio, agricultura, entre outros, afim de disseminar informações sobre 

quais serão os potenciais locais e regionais que poderão ser ampliados após 

a operação do novo aeroporto; 

• Fortalecer a comunicação do empreendimento com a comunidade, ou seja, 

a vida de comunidade, com seus confortos e exigências estruturar-se-ão 

dando impulso à região. 
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MEDIDAS RELACIONADAS AO IMPACTO DA INSTALAÇÃO DE PÓLOS DE 

APOIO NO ENTORNO IMEDIATO 

• Deverão ser adotadas medidas públicas para o zoneamento adequado da 

região no entrono do empreendimento, afim de impulsionar serviços de apoio 

para o mesmo; 

• Melhoria e ampliação da infraestrutura urbana e serviços públicos no âmbito 

da área de influência direta do aeroporto, com consequente valorização 

imobiliária do entorno. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS À OCUPAÇÃO URBANA 

• Deverão ser adotadas medidas públicas para o zoneamento adequado da 

região no entrono do empreendimento, afim de evitar ocupações irregulares, 

e/ou inadequadas; 

• Planejamento e zoneamento de uso e ocupação do solo, com a participação 

da comunidade; 

• Fornecimento de serviços públicos essenciais. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS À SUBSTITUIÇÃO DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA 

REGIONAL 

• Melhoria e ampliação da infraestrutura urbana e serviços públicos no âmbito 

da área de influência direta do aeroporto, com consequente valorização 

imobiliária do entorno; 

• Deverão ser adotadas medidas públicas para o zoneamento adequado da 

região no entrono do empreendimento, afim de não perder a característica 

local e descaracterizar a dinamização da produção local. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS À QUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

URBANOS 

• O poder público deverá monitorar a expansão regional e agir pontualmente 

na eventual demanda de equipamentos, principalmente nos Distritos e Vila 

Oliva e Fazenda Souza; 

• Fornecimento de serviços públicos essenciais; 
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• Implantação de intensa sinalização de advertência e orientação para os 

condutores de veículos, na saída e na entrada do aeroporto. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO DESCONTINUAMENTO VIÁRIO 

• Há uma via que será interrompida pela obra do aeroporto, sendo assim 

deverão ser previstas outras alternativas de conexão da comunidade em 

caso da obra do desvio não esteja pronta até o início da fase de instalação; 

• Deve-se também garantir, através deste desvio, a devida continuidade viária 

da Estrada Municipal Astrogildo Augusto Stumpf. 

 

MEDIDAS RELACIONADAS AO AUMENTO NA ARRECADAÇÃO DE 

IMPOSTOS 

• Em médias de médio e longo prazo, o poder público poderá desenvolver 

projetos que visem utilizar o desenvolvimento do município, principalmente 

na área de turismo e nos escoamentos de produções locais. O 

desenvolvimento regional aumentará a receita do município. 

  

MEDIDAS RELACIONADAS ÀS INTERFERÊNCIAS COM O PATRIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL 

• Realizar o monitoramento arqueológico, de maneira a contribuir para a 

produção do conhecimento arqueológico e preservação do patrimônio 

cultural da região do futuro Aeroporto; 

• Detectar e proteger sítios e/ou ocorrências arqueológicas antes da etapa de 

obras; 

• Recomendar ao empreendedor as medidas mais adequadas quanto à 

preservação e/ou escavação dos sítios arqueológicos localizados (caso 

necessário); 

• Salvaguardar os vestígios encontrados, assegurando à sociedade e aos 

órgãos responsáveis que não ocorrerão danos ao patrimônio identificado, 

além de aprofundar e produzir informações sobre a história da ocupação da 

área do empreendimento; 

• Efetivar ações educativas com os colaboradores do empreendimento 

(Realização de palestra de capacitação com funcionários das empresas 
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responsáveis pela instalação do empreendimento (operadores de máquinas, 

serralheiros, marceneiros, pedreiros, etc.), com o intuito de instruí-los sobre 

a importância de preservar o patrimônio arqueológico); 

• Capacitar aos colaboradores do empreendimento a reconhecer e mitigar os 

vestígios arqueológicos que possam ainda ser encontrados na região; 

• Adotar medidas de controle dos impactos que possam surgir durante a 

execução das obras para implantação do empreendimento; 

• Fomentar e promover a co-responsabilidade pela preservação do Patrimônio 

Arqueológico regional e local; 

• Elaborar relatórios técnicos ao IPHAN e órgãos deliberativos, com os 

resultados das pesquisas e requisição de recomendações no caso de terem 

sido identificados danos ao patrimônio. 

 

13.3. Relação dos impactos e programas ambientais relacionados 

No quadro síntese são indicados os Programas Ambientais (cada programa 

ambiental possui o detalhamento das principais medidas, a categoria, componente 

ambiental, objetivos específicos, descrição/ metodologia, cronograma, etc.).  

As expectativas, tanto positivas quanto negativas, criadas na população do 

entorno imediato serão minimizadas com a realização da Audiência Pública, de acordo 

com a Resolução CONAMA nº 237 (BRASIL, 1990) e Portaria FEPAM n° 52 (RIO 

GRANDE DO SUL, 2020) que disciplina os procedimentos para consultas, 

manifestações escritas e orais ao EIA/RIMA, bem como os procedimentos das 

Audiências Públicas, onde serão explicitadas todas as informações do empreendimento 

como: diagnóstico ambiental, impactos e medidas de controle ambiental, programas 

ambientais, compensação ambiental, entre outros.  

Quem aprova e monitora a efetividade da implantação das medidas mitigadoras 

e/ou compensatórias e potencializadoras será o órgão ambiental. 
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Quadro 102 - Quadro síntese dos impactos e programas ambientais relacionados (medidas mitigadoras/ compensatórias/ potencializadoras). 

IMPACTOS FASE 
PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

(Programas Ambientais) 

MEDIDAS 
COMPONENTE 

AMBIENTAL Mitigatória / 
Compensatória 

Potencializadora 

Geração de resíduos Implantação 

Programa Ambiental de Construção; Programa de Gestão e 
Supervisão Ambiental; Programa de Educação Ambiental; 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes; 
Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais; Programa 

de Monitoramento da Qualidade da Água, Nível do Lençol 
Freático e Contaminação do Solo. 

▲  Meio Físico 

Alteração da qualidade do ar Implantação 
Programa Ambiental de Construção; Programa de Gestão e 

Supervisão Ambiental; Programa de Gerenciamento de Riscos 
Ambientais. 

▲  Meio Físico 

Aumento da emissão de 
ruídos 

Implantação 

Programa Ambiental de Construção; Programa de Gestão e 
Supervisão Ambiental; Programa de Educação Ambiental; 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 

▲  Meio Físico 

Geração de efluentes Implantação 

Programa Ambiental de Construção; Programa de Gestão e 
Supervisão Ambiental; Programa de Educação Ambiental; 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes; 
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, Nível do 

Lençol Freático e Contaminação do Solo; Programa de 
Prevenção e Controle de Acidentes com Substâncias 
Perigosas; Programa de Gerenciamento de Riscos 

Ambientais. 

▲  Meio Físico 

Aumento na taxa de 
impermeabilização do solo 

Implantação 

Programa Ambiental de Construção; Programa de Gestão e 
Supervisão Ambiental; Programa de Melhorias da 

Infraestrutura Viária de Acesso; Programa de Paisagismo e 
Arborização. 

▲  Meio Físico 

Alteração na dinâmica 
hídrica 

Implantação 

Programa Ambiental de Construção; Programa de Gestão e 
Supervisão Ambiental; Programa de Prevenção, Controle e 

Monitoramento de Processos Erosivos; Programa de 
Monitoramento da Qualidade da Água, Nível do Lençol 

Freático e Contaminação do Solo; Programa de Paisagismo e 
Arborização. 

▲  Meio Físico 
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IMPACTOS FASE 
PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

(Programas Ambientais) 

MEDIDAS 
COMPONENTE 

AMBIENTAL Mitigatória / 
Compensatória 

Potencializadora 

Suspensão do aporte de 
contaminantes relacionados 

à ocupação atual 
Implantação 

Programa Ambiental de Construção; Programa de Gestão e 
Supervisão Ambiental; Programa de Educação Ambiental; 

Programa de Recuperação de Áreas Degradadas; Programa 
de Recuperação e Monitoramento de Passivos Ambientais; 

Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais. 

 ▲ Meio Físico 

Indução de processos 
erosivos e assoreamento 

dos corpos d’água 
Implantação 

Programa Ambiental de Construção; Programa de Gestão e 
Supervisão Ambiental; Programa de Prevenção, Controle e 

Monitoramento de Processos Erosivos; Programa de Controle 
e Monitoramento Geotécnico; Programa de Monitoramento da 
Qualidade da Água, Nível do Lençol Freático e Contaminação 

do Solo; Programa de Paisagismo e Arborização. 

▲  Meio Físico 

Contaminação por 
hidrocarbonetos e outros 

produtos químicos 
Implantação 

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, Nível do 
Lençol Freático e Contaminação do Solo; Programa de 

Gerenciamento de Riscos Ambientais; Programa de 
Prevenção e Controle de Acidentes com Substâncias 

Perigosas; Plano de Ação de Emergências. 

▲  Meio Físico 

Alteração da qualidade do ar Operação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Educação Ambiental; Programa de Monitoramento de 
Emissão de Gases; Programa de Auditoria Ambiental. 

▲  Meio Físico 

Aumento da emissão de 
ruídos 

Operação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Educação Ambiental; Plano Específico de Zoneamento de 
Ruído; Programa de Monitoramento do Ruído Aeronáutico; 

Programa de Paisagismo e Arborização; Programa de 
Controle Médico de Saúde Ocupacional; Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais; Programa de Auditoria 
Ambiental. 

▲  Meio Físico 

Geração de efluentes e 
resíduos sólidos 

Operação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Educação Ambiental; Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos; Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, 
Nível do Lençol Freático e Contaminação do Solo; Programa 

de Auditoria Ambiental. 

▲  Meio Físico 

Contaminação por 
hidrocarbonetos e outros 

produtos químicos 
Operação 

Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, Nível do 
Lençol Freático e Contaminação do Solo; Programa de 

Gerenciamento de Riscos Ambientais; Programa de 
Prevenção e Controle de Acidentes com Substâncias 

▲  Meio Físico 
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IMPACTOS FASE 
PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

(Programas Ambientais) 

MEDIDAS 
COMPONENTE 

AMBIENTAL Mitigatória / 
Compensatória 

Potencializadora 

Perigosas; Plano de Ação de Emergências; Programa de 
Auditoria Ambiental. 

Redução sobre a 
biodiversidade local 

Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Intervenção, Supressão e Manejo Florestal; Programa de 

Compensação Ambiental; Programa de Plantio Compensatório 
e Reposição Florestal Obrigatória; Projeto de Transplante 

Florestal e Monitoramento Vegetal; Programa de Resgate de 
Epífitas; Programa de Proteção a Fauna e Remanescentes 

Florestais; Programa de Paisagismo e Arborização. 

▲  Meio Biótico 

Alteração na dinâmica 
populacional da fauna e flora 

Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Intervenção, Supressão e Manejo Florestal; Projeto de 

Transplante Florestal e Monitoramento Vegetal; Programa de 
Resgate de Epífitas; Programa de Proteção a Fauna e 

Remanescentes Florestais; Programa de Monitoramento e 
Manejo da Fauna e Bioindicadores; Programa de 

Monitoramento e Mitigação de Impactos sobre a Fauna; 
Programa de Monitoramento e Resgate da Ictiofauna; 
Programa de Controle e Alterações nos Ecossistemas 

Terrestres. 

▲  Meio Biótico 

Supressão da vegetação 
(remoção da vegetação) 

Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Intervenção, Supressão e Manejo Florestal; Programa de 

Compensação Ambiental; Programa de Plantio Compensatório 
e Reposição Florestal Obrigatória; Projeto de Transplante 

Florestal e Monitoramento Vegetal; Programa de Resgate de 
Epífitas. 

▲  Meio Biótico 

Destruição de habitat e 
micro-habitats 

Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Intervenção, Supressão e Manejo Florestal; Projeto de 

Transplante Florestal e Monitoramento Vegetal; Programa de 
Resgate de Epífitas; Programa de Proteção a Fauna e 

Remanescentes Florestais; Programa de Monitoramento e 
Manejo da Fauna e Bioindicadores; Programa de 

Monitoramento e Mitigação de Impactos sobre a Fauna; 
Programa de Monitoramento e Resgate da Ictiofauna; 
Programa de Controle e Alterações nos Ecossistemas 

Terrestres. 

▲  Meio Biótico 
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IMPACTOS FASE 
PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

(Programas Ambientais) 

MEDIDAS 
COMPONENTE 

AMBIENTAL Mitigatória / 
Compensatória 

Potencializadora 

Perda de habitat para a 
fauna terrestre e aquática 

Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Intervenção, Supressão e Manejo Florestal; Projeto de 

Transplante Florestal e Monitoramento Vegetal; Programa de 
Realocação e Resgate de Flora; Programa de Proteção a 

Fauna e Remanescentes Florestais; Programa de 
Monitoramento e Manejo da Fauna e Bioindicadores; 

Programa de Monitoramento e Mitigação de Impactos sobre a 
Fauna; Programa de Monitoramento e Resgate da Ictiofauna; 

Programa de Controle e Alterações nos Ecossistemas 
Terrestres. 

▲  Meio Biótico 

Pressão sobre a fauna Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Proteção a Fauna e Remanescentes Florestais; Programa de 

Monitoramento e Manejo da Fauna e Bioindicadores; 
Programa de Monitoramento e Mitigação de Impactos sobre a 
Fauna; Programa de Monitoramento e Resgate da Ictiofauna; 

Programa de Controle e Alterações nos Ecossistemas 
Terrestres. 

▲  Meio Biótico 

Supressão de áreas de 
preservação permanente 

(APP) 
Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Gerenciamento e Conservação de Áreas de Preservação 

Permanente e Áreas Ambientalmente Sensíveis; Programa de 
Compensação Ambiental; Projeto de Transplante Florestal e 
Monitoramento Vegetal; Programa de Realocação e Resgate 

de Flora. 

▲  Meio Biótico 

Afugentamento da fauna Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Intervenção, Supressão e Manejo Florestal; Programa de 

Proteção a Fauna e Remanescentes Florestais; Programa de 
Monitoramento e Manejo da Fauna e Bioindicadores; 

Programa de Monitoramento e Mitigação de Impactos sobre a 
Fauna; Programa de Controle e Alterações nos Ecossistemas 

Terrestres. 

▲  Meio Biótico 

Alteração na biodiversidade 
aquática 

Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Monitoramento e Manejo da Fauna e Bioindicadores; 

Programa de Monitoramento e Mitigação de Impactos sobre a 
Fauna. 

▲  Meio Biótico 

Encerramento da atividade 
agrícola na ADA 

Implantação Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Educação Ambiental; Programa de Comunicação Social; 

▲  Meio Biótico 
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IMPACTOS FASE 
PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

(Programas Ambientais) 

MEDIDAS 
COMPONENTE 

AMBIENTAL Mitigatória / 
Compensatória 

Potencializadora 

Programa de Gerenciamento e Conservação de Áreas de 
Preservação Permanente e Áreas Ambientalmente Sensíveis. 

Aumento do atropelamento 
da fauna 

Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Educação Ambiental; Projeto de Sinalização de Segurança 
Viária e Ambiental; Programa de Melhorias da infraestrutura 

Viária de Acesso; Programa de Proteção a Fauna e 
Remanescentes Florestais; Programa de Monitoramento e 

Manejo da Fauna e Bioindicadores; Programa de 
Monitoramento e Mitigação de Impactos sobre a Fauna; 
Programa de Controle e Alterações nos Ecossistemas 

Terrestres. 

▲  Meio Biótico 

Conhecimento da vegetação 
e flora local 

Operação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Proteção a Fauna e Remanescentes Florestais; Programa de 
Controle e Alterações nos Ecossistemas Terrestres. 

 ▲ Meio Biótico 

Alteração do comportamento 
de espécies 

Operação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Proteção a Fauna e Remanescentes Florestais; Programa de 

Monitoramento e Manejo da Fauna e Bioindicadores; 
Programa de Monitoramento e Mitigação de Impactos sobre a 
Fauna; Programa de Controle e Alterações nos Ecossistemas 

Terrestres. 

▲  Meio Biótico 

Encerramento da atividade 
agrícola na ADA 

Operação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Educação Ambiental; Programa de Comunicação Social; 
Programa de Gerenciamento e Conservação de Áreas de 

Preservação Permanente e Áreas Ambientalmente Sensíveis. 

▲  Meio Biótico 

Aumento do atropelamento 
da fauna 

Operação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Educação Ambiental; Projeto de Sinalização de Segurança 
Viária e Ambiental; Programa de Melhorias da infraestrutura 

Viária de Acesso; Programa de Proteção a Fauna e 
Remanescentes Florestais; Programa de Monitoramento e 

Manejo da Fauna e Bioindicadores; Programa de 
Monitoramento e Mitigação de Impactos sobre a Fauna; 
Programa de Controle e Alterações nos Ecossistemas 

Terrestres. 

▲  Meio Biótico 

Alteração da comunidade 
aquática 

Operação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Monitoramento e Manejo da Fauna e Bioindicadores; 
Programa de Monitoramento e Mitigação de Impactos sobre a 

▲  Meio Biótico 
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IMPACTOS FASE 
PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

(Programas Ambientais) 

MEDIDAS 
COMPONENTE 

AMBIENTAL Mitigatória / 
Compensatória 

Potencializadora 

Fauna; Programa de Monitoramento e Resgate da Ictiofauna; 
Programa de Controle e Alterações nos Ecossistemas 

Terrestres. 

Risco de colisão entre fauna 
e aeronaves 

Operação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Projeto de 
Sinalização de Segurança Viária e Ambiental; Programa de 

Proteção a Fauna e Remanescentes Florestais; Programa de 
Monitoramento e Manejo da Fauna e Bioindicadores; 

Programa de Monitoramento e Mitigação de Impactos sobre a 
Fauna; Programa de Controle e Alterações nos Ecossistemas 

Terrestres; Programa de Gerenciamento do Perigo Aviário. 

▲  Meio Biótico 

Geração de expectativa na 
população 

Implantação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Educação Ambiental e Programa de Comunicação Social. 

▲  
Meio Socioeconômico 

(Antrópico) 

Geração de empregos 
diretos e indiretos 

Implantação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Comunicação Social. 
 ▲ 

Meio Socioeconômico 
(Antrópico) 

Qualificação da 
infraestrutura viária regional 

Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Comunicação Social; Programa de Melhorias da Infraestrutura 
Viária de Acesso; Projeto de Sinalização de Segurança Viária 

e Ambiental. 

 ▲ 
Meio Socioeconômico 

(Antrópico) 

Desapropriação de 
propriedades 

Pré-
Implantação 

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Indenização, Reassentamento e Desapropriação; Programa 

de Comunicação Social. 
▲  

Meio Socioeconômico 
(Antrópico) 

Alteração na rotina das 
comunidades locais 

Implantação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 
Comunicação Social; Projeto de Sinalização de Segurança 

Viária e Ambiental. 
▲  

Meio Socioeconômico 
(Antrópico) 

Qualificação das atividades 
econômicas regionais 

Operação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Comunicação Social. 
 ▲ 

Meio Socioeconômico 
(Antrópico) 

Instalação de pólos de apoio 
no entorno imediato 

Operação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Comunicação Social. 
 ▲ 

Meio Socioeconômico 
(Antrópico) 

Ocupação urbana Operação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Educação Ambiental; Programa de Comunicação Social. 
▲  

Meio Socioeconômico 
(Antrópico) 

Substituição da produção 
primária regional 

Operação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Comunicação Social. 
 ▲ 

Meio Socioeconômico 
(Antrópico) 
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IMPACTOS FASE 
PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA 

(Programas Ambientais) 

MEDIDAS 
COMPONENTE 

AMBIENTAL Mitigatória / 
Compensatória 

Potencializadora 

Qualificação de 
equipamentos urbanos 

Operação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Comunicação Social; Programa de Melhorias da Infraestrutura 
Viária de Acesso. 

 ▲ 
Meio Socioeconômico 

(Antrópico) 

Descontinuamento viário Operação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Melhorias da Infraestrutura Viária de Acesso. 
▲  

Meio Socioeconômico 
(Antrópico) 

Aumento na arrecadação de 
impostos 

Operação 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Comunicação Social; Programa de Melhorias da Infraestrutura 
Viária de Acesso. 

 ▲ 
Meio Socioeconômico 

(Antrópico) 

Interferências com o 
patrimônio arqueológico, 

histórico, artístico e cultural 

Implantação 
/ Operação 

Programa Ambiental de Construção; Programa de Gestão e 
Supervisão Ambiental; Programa de Educação Ambiental; 

Programa de Comunicação Social; Projeto de Sinalização de 
Segurança Viária e Ambiental; Programa de Levantamento, 

Monitoramento e Acompanhamento Arqueológico. 

▲  
Meio Socioeconômico 

(Antrópico) 
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14. PROGRAMAS BASICOS AMBIENTAIS - PBA's 

O Plano Básico Ambiental (PBA) é o documento que apresenta, 

detalhadamente, todas as medidas de controle e os programas ambientais propostos no 

EIA (IBAMA, 2002). 

Os principais problemas ao atual modelo de gestão de execução de obras 

públicas e dos processos de licenciamento ambiental destas obras decorrem da baixa 

capacidade de atendimento às demandas e também a falta de interação dos diversos 

departamentos envolvidos na compatibilização de procedimentos necessários a 

elaboração dos projetos ambientais e engenharia, realização de tarefas relativas a 

processos e operacionais, bem como na definição de diretrizes para contratação e 

execução das obras e serviços.  

Neste contexto, o Plano Básico Ambiental (PBA) consiste no documento que 

apresenta todas as medidas mitigadoras ou compensatórias ou potencializadoras dos 

potenciais impactos causados pelas futuras obras e relacionadas à operação do 

empreendimento, previstos na avaliação de impactos ambientais decorrentes do estudo 

de impacto ambiental do projeto de implantação do Aeroporto, atende as determinações 

contidas na legislação vigente e venham a ser gerenciadas por um conjunto de normas 

e procedimentos que garantam, sempre que possível, a preservação do meio ambiente. 

As medidas de controle e/ou monitoramento estão apresentadas na forma de 

programas ambientais integrados para o monitoramento e supervisão ambiental visando 

acompanhar a evolução da qualidade ambiental e permitir a adoção de medidas 

complementares de controle e prevenção sempre que necessário. Esses programas 

compõem o PBA, contemplando o detalhamento de ações e procedimentos que deverão 

ser observados nas fases de planejamento, implantação e operação do 

empreendimento.  

O PBA aqui proposto é composto por 39 (trinta e nove) programas ambientais 

“programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais”, os quais 

determinam procedimentos e ações a serem desenvolvidos no prazo mínimo de validade 

das licenças ambientais do empreendimento, podendo, contudo, se estender a períodos 

maiores, conforme demandas específicas, resultados obtidos e interesse dos envolvidos.  

A elaboração dos programas ambientais apresentados visa atender diretrizes/ 

recomendações do EIA e no atendimento ao TR N° 18/2018 – FEPAM, abrangendo os 

programas identificados no Quadro 103. 
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Quadro 103 - Quadro síntese dos programas que compõem o Plano Básico Ambiental (PBA) e sua 
correlação com os meios diagnosticados e etapas. 

N° PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) SIGLAS MEIO 

1 Programa Ambiental de Construção PAC 
Físico/ Biótico/ 

Socioeconômico 

2 Programa de Gestão e Supervisão Ambiental PGSA 
Físico/ Biótico/ 

Socioeconômico 

3 Programa de Educação Ambiental PEA 
Físico/ Biótico/ 

Socioeconômico 

4 Programa de Comunicação Social PCS 
Físico/ Biótico/ 

Socioeconômico 

5 Programa de Melhorias da Infraestrutura Viária de Acesso PMIVA Socioeconômico 

6 Projeto de Sinalização de Segurança Viária e Ambiental PSSVA 
Físico/ Biótico/ 

Socioeconômico 

7 
Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento de 

Processos Erosivos 
PPCMPE Físico 

8 Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico PCMG Físico 

9 
Programa de Gerenciamento de Áreas de Preservação 

Permanente e Áreas Ambientalmente Sensíveis 
PGAPP Biótico 

10 Programa de Intervenção, Supressão e Manejo Florestal PISMF Biótico 

11 Programa de Compensação Ambiental PCA Biótico 

12 
Programa de Plantio Compensatório/ Reposição Florestal 

Obrigatória 
PRFO Biótico 

13 
Programa de Transplante Florestal e Monitoramento 

Vegetal 
PTFMV Biótico 

14 Programa de Realocação e Resgate de Flora PRRF Biótico 

15 
Programa de Proteção à Fauna e Remanescentes 

Florestais Nativos 
PPFRFN Biótico 

16 
Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna e 

Bioindicadores 
PMMFB Biótico 

17 
Programa de Monitoramento e Mitigação de Impactos 

sobre a Fauna 
PMMIF Biótico 

18 Programa de Monitoramento e Resgate da Ictiofauna PMRI Biótico 

19 
Programa de Controle de Alterações nos Ecossistemas 

Terrestres 
PCAET Biótico 
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N° PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA) SIGLAS MEIO 

20 
Programa de Controle e Monitoramento da Avifauna/ 

Gerenciamento do Perigo Aviário 
PGPA Biótico 

21 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas PRAD Físico/ Biótico 

22 
Programa de Recuperação e Monitoramento de Passivos 

Ambientais 
PRMPA 

Físico/ Biótico/ 
Socioeconômico 

23 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

Efluentes 
PGRSE Físico 

24 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil  PGRCC Físico 

25 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  PGRS Físico 

26 
Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, Nível 

do Lençol Freático e Contaminação do Solo 
PMQAS Físico 

27 
Programa de Indenização, Reassentamento e 

Desapropriação 
PIRD Socioeconômico 

28 
Programa de Levantamento, Monitoramento e 

Acompanhamento Arqueológico 
PLMAA Socioeconômico 

29 Plano Diretor do Complexo Aeroportuário PDIR 
Físico/ 

Socioeconômico 

30 Plano Específico de Zoneamento de Ruído PEZR 
Físico/ 

Socioeconômico 

31 Programa de Monitoramento do Ruído Aeronáutico PMRA Físico 

32 Programa de Monitoramento de Emissão de Gases PMEG Físico 

33 Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais PGRA 
Físico/ Biótico/ 

Socioeconômico 

34 
Programa de Prevenção e Controle de Acidentes com 

Substâncias Perigosas 
PPCASP 

Físico/ Biótico/ 
Socioeconômico 

35 Plano de Ação de Emergências PAE 
Físico/ Biótico/ 

Socioeconômico 

36 Programa de Paisagismo e Arborização PPA Biótico 

37 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional PCMSO 
Físico/ Biótico/ 

Socioeconômico 

38 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA 
Físico/ Biótico/ 

Socioeconômico 

39 Programa de Auditoria Ambiental PAA 
Físico/ Biótico/ 

Socioeconômico 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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Cabe destacar que, com os Programas Ambientais que compõem o PBA, 

propostos neste estudo e a implementação das medidas mitigadoras, compensatórias e 

potencializadoras, os impactos negativos ao meio ambiente provocados pelas obras são 

superados pelos impactos positivos, resultando num cenário de melhoria da qualidade 

de vida da população, acessibilidade, melhoria do fluxo de circulação de pessoas, 

mercadorias e produtos e dinamização da economia local e regional, auxiliando o 

crescimento da Serra Gaúcha e Região das Hortênsias, o que atesta e defende a 

viabilidade ambiental do futuro aeroporto nesta região.  

O ANEXO 31 – PLANO BASICO AMBIENTAL (PBA) apresenta na íntegra o 

PBA, contemplando o detalhamento de todos os planos e programas ambientais. A 

estrutura geral de cada programa ambiental é composta pelos itens identificados a 

seguir. 

 

Quadro 104 - Estrutura geral de cada programa ambiental que compõe o PBA. 

TÍTULO DO PROGRAMA/ PLANO AMBIENTAL 

Introdução  

Apresentação de informações sobre o cenário do empreendimento e do contexto da elaboração/ 
execução do PBA, de acordo com as informações apresentadas EIA/RIMA. 

Justificativas e Objetivos 

Justificativas: descrição das razões pelas quais o programa em questão deve ser executado e 
como contribuirá para a solução ou amenização dos impactos ambientais previstos no EIA/RIMA, 
exigência do órgão ambiental, ambiente de inserção ou outras situações especiais. 

Objetivos: indicação dos propósitos do programa e descrição dos resultados esperados, por meio 
da descrição clara e realista. O objetivo geral é o resultado máximo que se deseja alcançar com a 
execução do programa, sendo escrito de forma mais abrangente para englobar o conjunto dos objetivos 
específicos. Os objetivos específicos devem dizer com clareza o que será feito (mas não como será 
feito, pois isso deverá constar na metodologia). 

Metas  

Definição das etapas necessárias para alcançar os objetivos, envolvendo a descrição do que se 
pretende fazer e em que prazo de tempo, medida em termos quantitativos ou qualitativos. 

Requisitos Legais e Normativos 

Apresentação dos principais requisitos legais, com nominativa das Resoluções, Decretos, Leis, 
Planos e Programas governamentais relacionados ao programa ambiental, dispositivos legais, em nível 
Federal, Estadual e Municipal. 

Metodologia e Descrição do Programa  

Apresentação das metodologias aplicadas e as especificações de cada programa ambiental, 
contemplando a descrição detalhada das medidas mitigadoras e compensatórias, das técnicas e dos 
recursos materiais e humanos empregados na realização das metas e das atividades a elas 
subordinadas.  

A metodologia é o referencial teórico de cada programa que permitirá o entendimento de como 
ele será realizado na prática. 

a. Componente ambiental afetado 

b. Fase do empreendimento em que deverão ser implementadas 

c. Caráter preventivo ou corretivo e sua eficácia 
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d. Agente executor e responsabilidades 

e. Parâmetros selecionados para a avaliação dos impactos sobre cada um dos fatores 
ambientais considerados 

f. Rede de amostragens, incluindo seu dimensionamento e distribuição espacial 

g. Métodos de coleta e análise das amostras 

h. Periodicidade das amostragens  

Cronograma Físico  

Cronograma físico de execução de cada programa contendo o período de execução das ações 
e principais etapas previstas em cada programa ambiental. 

Equipe Técnica Responsável e Recursos Necessários 

Identificação de todos os profissionais habilitados responsáveis, além disso a estimativa dos 
recursos humanos (equipe) e recursos materiais (estruturas e equipamentos) necessários para 
implementação do programa. 

Acompanhamento e Avaliação do Programa  

Previsão das formas de acompanhamento das ações propostas e sua reavaliação pelos 
executores do programa, de modo a verificar o cumprimento das metas e sua eficácia, permitindo a 
adequação de futuras atividades. 

Considerações Finais 

Dedicada às considerações finais, incluindo acompanhamento das evoluções dos impactos 
causados, implantação das medidas e a viabilidade dos programas apresentados elencando ainda 
sugestões e recomendações que se fizerem necessárias ao longo da análise. 

Referências 

Apresentação da relação de todas as bibliografias utilizadas na elaboração do programa. 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Para manter elevados padrões de qualidade ambiental durante as etapas de 

planejamento, instalação e operação, é necessário que o empreendimento, possua uma 

estrutura de gerenciamento que lhe permita articular de forma eficiente a utilização de 

técnicas mais apropriadas de planejamento e proteção ambiental, monitoramento e 

fiscalização das ações que envolvam riscos ambientais. 

Desta forma, pela concepção exposta, define-se a necessidade de revisão e 

atualização deste PBA quando da solicitação de licença de instalação e posterior licença 

de operação do empreendimento. A seguir é apresentada uma síntese de cada 

programa. 

 

14.1. Programa Ambiental de Construção (PAC)  

O PAC apresenta os critérios básicos e as diretrizes para controle ambiental a 

serem empregadas pelas empreiteiras durante a fase de execução e implantação das 

obras do novo aeroporto, acessos de serviço e canteiros de obras. Indica os 

procedimentos operacionais orientados para que as atividades de construção minimizem 

os impactos ambientais. Este programa justifica-se pela necessidade de estabelecimento 
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de práticas preventivas, de controle e monitoramento que devem integrar os métodos de 

trabalho das empreiteiras construtoras e demais envolvidos durante a execução das 

obras. 

 

14.2. Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA) 

Este programa visa criar uma estrutura de controle e fiscalização sobre a 

implantação dos demais programas ambientais, avaliando a eficácia das ações 

mitigatórias, frente aos impactos ambientais decorrentes das obras de implantação do 

aeroporto, bem como evitar a ocorrência de novos impactos durante a execução da obra. 

As medidas descritas visam garantir que a legislação ambiental vigente, suas condições 

e restrições sejam aplicadas. 

 

14.3. Programa de Educação Ambiental (PEA) 

A Educação Ambiental tem como objetivo geral a promoção de atividades 

educativas junto aos trabalhadores da obra e à comunidade do entorno, para redução 

dos conflitos e impactos ambientais gerados a partir da nova configuração do ambiente 

local, além de coibir ações predatórias sobre a fauna e flora, disposição de resíduos e 

efluentes em locais inadequados ou outras atitudes nocivas ao meio ambiente. 

 

14.4. Programa de Comunicação Social (PCS) 

Este programa busca estabelecer critérios de disseminação de informações 

referente ao novo Aeroporto. Entretanto, cabe ressaltar que os contatos estabelecidos 

entre o empreendedor e os diferentes agentes envolvidos na obra e na implantação dos 

Programas Ambientais com os diversos atores sociais, quaisquer que sejam as formas 

utilizadas, também são ações de comunicação social, e como tal devem seguir um 

padrão e uma orientação comum. O PCS estabelece meios de comunicação entre os 

diversos agentes públicos e comunitários juntamente com a identificação e coleta de 

fatores apontados pela população que sejam relevantes para os estudos de implantação 

do novo aeroporto, além de repassar informações de conscientização sobre os aspectos 

gerais da obra, meio ambiente, preservação dos recursos naturais e de infraestrutura. 

 

14.5. Programa de Melhorias da Infraestrutura Viária de Acesso (PMIVA) 

Atualmente o principal acesso ao local é pela Estrada Municipal Geraldo 

D’Agostini, que passa junto à divisa sudoeste da área. Esta estrada também é o principal 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

911 

acesso ao distrito de Vila Oliva, no município de Caxias do Sul. O Programa de Melhoria 

da Infraestrutura Viária do Acesso visa fornecer uma análise sobre a estruturação viárias 

da região do entorno do novo aeroporto, afim de auxiliar em futuros projetos de 

engenharia no tocante da requalificação viária, sejam por meio de adequações, 

construções, prolongamentos ou desvio, tendo em vista que a implantação do porte de 

um aeroporto aumenta a demanda por infraestrutura viária. 

 

14.6. Projeto de Sinalização de Segurança Viária e Ambiental (PSSVA) 

O objetivo deste projeto é destacar as normativas necessárias para sinalização 

vertical e horizontal de vias e proteção ao meio biótico (envolvendo a fauna e flora 

regional), além de auxiliar na prevenção de acidentes nas estradas locais. Cabe também 

a este trabalho a exemplificação e material gráfico utilizado para tais alertas. 

 

14.7. Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento de Processos 

Erosivos (PPCMPE) 

O Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento dos Processos Erosivos 

vem agregar recomendações, critérios e dispositivos a serem adotados durante as obras 

de instalação do novo Aeroporto, de modo a estabilizar as regiões que sofrerão 

interferência direta e proteger aquelas adjacentes. Desta forma, o programa permitirá a 

identificação e caracterização dos locais naturalmente susceptíveis à erosão e aquelas 

atividades construtivas potencialmente geradoras de processos erosivos.  

 

14.8. Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico (PCMG) 

O Programa de Controle e Monitoramento Geotécnico apresenta medidas para 

a estabilização das áreas que foram palco das movimentações de terra durante a 

instalação do aeroporto. Especial atenção é dada para as feições de talude fruto de 

aterros e cortes na topografia local. O programa visa apresentar dispositivos aplicáveis 

a se evitarem estabilizações de encostas e maciços dentro da área diretamente afetada 

do empreendimento. Estas intervenções minimizam os riscos de movimentações 

indesejadas e garantem a estabilidade das feições quanto a impactos sofridos por 

agentes erosivos ao longo do tempo.    
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14.9. Programa de Gerenciamento de Áreas de Preservação Permanente e 

Áreas Ambientalmente Sensíveis (PGAPP) 

De acordo com a legislação atual, Área de Preservação Permanente (APP) é 

uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas. Diante disso, o programa visa gerenciar as medidas que deverão 

ser tomadas para a conservação das APP’s e identificar, mapear e descrever as áreas 

ambientalmente sensíveis. Dessa forma estas áreas serão delimitadas em mapas e 

classificadas quanto a importância e prioridade de conservação em conflito com as áreas 

de intervenção e o tipo de atividade realizada durante a implantação do Aeroporto. 

 

14.10. Programa de Intervenção, Supressão e Manejo Florestal (PISMF) 

Este programa vem a descrever as áreas de intervenção, a quantificação da 

supressão vegetal e a forma com que o manejo florestal deverá ser realizado, ou seja, 

como a supressão e/ou transplante vegetal irá ocorrer, indicando os principais métodos 

e procedimentos que serão adotados. Este programa está intrinsecamente ligado com 

os diagnósticos ambientais do meio biótico relacionados a vegetação. O programa 

fornece as diretrizes a serem observadas desde o planejamento até o final dos trabalhos 

de supressão da vegetação, incluindo ainda os cuidados a serem adotados após o 

término dos mesmos, sempre procurando minimizar os seus impactos diretos e indiretos.  

 

14.11. Programa de Compensação Ambiental (PCA) 

A compensação ambiental é uma importante medida tomada para assegurar que 

os impactos causados principalmente com a supressão da vegetação sejam minimizados 

com a preservação de áreas equivalentes, ecologicamente e em tamanho. Muitas vezes 

essas compensações não podem ser igualadas, e por isso, em alguns casos, propõe-se 

com medida compensatória a criação de Unidades de Conservação como áreas a serem 

protegidas e conservar a biodiversidade local para as futuras gerações.  

O Programa tem o intuito de promover a criação e/ou melhoramento das 

Unidades de Conservação envolvidas, com os recursos da medida compensatória 

prevista no Artigo 36 da Lei nº 9.985 (BRASIL, 2000), e no Decreto n° 6.848 (BRASIL, 

2009). Dessa forma, pretende-se colaborar para a manutenção das condições 

necessárias, contribuir para a conservação da diversidade biológica e dos recursos 
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genéticos, proteger as espécies ameaçadas de extinção, preservar a restauração da 

diversidade de ecossistemas naturais e promover o desenvolvimento sustentável a partir 

dos recursos naturais, entre outros. 

 

14.12. Programa de Plantio Compensatório/ Reposição Florestal Obrigatória 

(PRFO) 

Este programa tem como finalidade descrever as principais medidas a serem 

adotadas para o plantio compensatório e as diretrizes da reposição florestal obrigatória 

advinda da intervenção na vegetação. Trata dos procedimentos que serão adotados para 

os plantios compensatórios por área suprimida, assim como o projeto de reposição 

florestal obrigatória indicando a quantificação das mudas que deverão ser plantadas 

conforme a área suprimida, assim como a descrição da área de plantio e os 

procedimentos necessários.  

O PRFO visa realizar plantios compensatórios como medida compensatória à 

supressão da vegetação e como medida mitigadora a outros potenciais impactos. O 

Plantio Compensatório prevê a realização de plantios consorciados de mudas de 

espécies arbustivas e arbóreas nativas da região do empreendimento em área de 

proteção ambiental ou fora destas, visando atender as exigências legais de reposição 

obrigatória, bem como, aumentar a qualidade ambiental da área.  

 

14.13. Projeto de Transplante Florestal e Monitoramento Vegetal (PTFMV) 

Este programa vem no intuito de coordenar o transplante das espécies 

protegidas que estão dentro da área de intervenção do empreendimento. Os indivíduos 

destas espécies deverão ser transplantados para áreas que serão protegidas, tanto em 

Unidades de Conservação presentes na região, quanto na própria área do 

empreendimento em manchas de vegetação que serão preservadas. O monitoramento 

vegetal é uma importante parte do monitoramento da obra que assegura que as diretrizes 

de manejo florestal estejam sendo seguidas, assim como observar se algum impacto não 

previsto está sendo gerado durante a implantação e a operação da obra. É através deste 

monitoramento que são relatados quaisquer danos adicionais à flora.   

O objetivo geral do PTFMV é a realização de transplantes das espécies 

consideradas imunes ao corte (Lei Estadual nº 9.519/1994) e ameaçadas de extinção 

(Decreto Estadual nº 52.109/2014), indicando as principais diretrizes que deverão ser 

tomadas para eu correto transplante para áreas protegidas.  
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14.14. Programa de Realocação e Resgate de Flora (PRRF) 

Espécies de hábito epifítico são um importante componente da flora de 

ambientes florestais, principalmente os tropicais, servindo como abrigo e alimento para 

uma variada gama de insetos, aves e anfíbios, e importante fonte de biomassa, o que 

auxilia na ciclagem de nutrientes do ecossistema. O resgate e realocação de epífitas faz-

se necessário para compensar parte do prejuízo causado às comunidades residentes, 

considerando a importância da relação destes com indivíduos arbóreos, trazendo 

benefícios para toda a comunidade florestal. 

O programa tem como objetivo a avaliação, quantificação e locação (com 

coordenadas) em planta das espécies de epífitas para execução do resgate nos casos 

em que a vegetação hospedeira for removida. Após este resgate, as epífitas nativas, 

devem ser reintroduzidas nas manchas de vegetação remanescentes, sobre indivíduos 

arbóreos adultos.  

 

14.15. Programa de Proteção à Fauna e Remanescentes Florestais Nativos 

(PPFRFN) 

A implantação de um empreendimento deste porte e que prevê supressão da 

vegetação, causa impactos a flora e às comunidades faunísticas locais, de forma a afetar 

a disponibilidade de habitat e recursos alimentares. A geração de ruídos e material 

particulado por parte dos equipamentos e maquinários utilizados, podem ainda ocasionar 

afugentamento das espécies mais sensíveis, bem como risco de atropelamento e óbito. 

Ao mesmo tempo pessoas envolvidas com a obra e moradores do entorno poderão 

aumentar a pressão antrópica sobre os recursos naturais presentes nos remanescentes 

e áreas de preservação permanentes causando uma perturbação permanente na fauna 

local. 

O programa visa o resgate e a soltura imediata, quando possível, de espécimes 

da fauna silvestre encontrados em situação de risco durante a implantação do 

empreendimento, além da preservação e conservação dos remanescentes de vegetação 

conectados a área do empreendimento.  
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14.16. Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna e Bioindicadores 

(PMMFB) 

Estudos de monitoramento tem como principal objetivo conhecer a influência dos 

principais impactos (positivos e negativos) gerados pela implantação de um 

empreendimento sobre a fauna local.  Além de tentar desvendar estes impactos, estudos 

de monitoramento recomendam medidas mitigadoras ou compensatórias, suportadas 

por uma base de dados consistente, gerada a partir de amostragens realizadas em um 

gradiente de tempo.  Nesse sentido, o presente programa pretende reconhecer e mitigar 

impactos da construção e operação do aeroporto. O Programa de Monitoramento e 

Manejo da Fauna Silvestre e Bioindicadores visa realizar o monitoramento e manejo da 

fauna silvestre existente no local, bem como contribuir para o aproveitamento científico 

da fauna durante as atividades de supressão da vegetação.  

 

14.17. Programa de Monitoramento e Mitigação de Impactos Sobre a Fauna 

(PMMIF) 

A instalação do aeroporto na área de estudo acarretará na geração de ruídos e 

vibrações provenientes da execução da obra, que podem provocar e/ou intensificar a 

dispersão da fauna (por afugentamento) da ADA para as áreas do entorno, em busca de 

ambientes menos perturbados. O afugentamento afetará a dinâmica da comunidade, 

pois durante a fuga, alguns exemplares poderão se deslocar para ambientes residenciais 

ou até mesmo colidir com veículos e equipamentos, podendo resultar em sua morte.   

A mitigação desse tipo de impacto é usualmente realizada pela implantação de 

estruturas que facilitem de forma segura a travessia ou impeçam a passagem da fauna 

por estradas lindeiras ao empreendimento, sendo que a necessidade de uso e o sucesso 

desses mecanismos encontram-se diretamente correlacionados com o tipo de fauna 

impactada pela estrada. O monitoramento a longo prazo servirá para avaliar a eficiência 

dos mecanismos de mitigação instalados, detectar o tempo de estabilização dos 

atropelamentos e identificar os pontos mais críticos de ocorrência. 

 

14.18. Programa de Monitoramento e Resgate da Ictiofauna (PMRI) 

Este programa se justifica como uma ferramenta para traçar um diagnóstico da 

ictiofauna nos recursos hídricos que forem mantidos na área do empreendimento e nas 

áreas do entorno e, assim, estabelecer estratégias de conservação da comunidade 

aquática. O mesmo possibilitará ainda criar condições para avaliar o sucesso das 
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medidas de mitigação e compensação a serem executadas pelo empreendedor e, se 

necessário, adequações que permitam a melhoria do ambiente aquático. O objetivo do 

PMRI será resgatar espécies em área de intervenção e avaliar as alterações na estrutura, 

da comunidade íctica existente na área do empreendimento e seu entorno.  

 

14.19. Programa de Controle de Alterações nos Ecossistemas Terrestres 

(PCAET) 

Assim, como forma de mitigar o impacto causado pela construção do aeroporto, 

será realizado na área diretamente afetada pelo empreendimento um Programa de 

Controle de Alterações nos Ecossistemas Terrestres com o intuito de avaliar o impacto 

causado pelas alterações causadas na área e a eficiência das medidas mitigadoras 

implementadas. O programa visa controlar e monitorar as alterações ocorrentes nos 

ecossistemas terrestres que compõe a área do empreendimento, por meio da avaliação 

da extensão de remanescentes de área naturais, presença de espécies indicadoras e 

indicadores de pressão antrópica, durante as fases do empreendimento.  

 

14.20. Programa de Controle e Monitoramento da Avifauna/ Gerenciamento 

do Perigo Aviário (PGPA) 

Entende-se por perigo aviário, o risco potencial de colisão com ave ou bando de 

aves, no solo ou em determinada posição do espaço aéreo, sendo o grau desta variando 

de acordo com a quantidade de aves presentes nas rotas de voo e do número de vezes 

que estes elementos se cruzam no espaço aéreo. O presente programa tem como 

objetivo estabelecer diretrizes, procedimentos e atividades específicas a serem 

realizadas no aeroporto, visando reduzir as ocorrências da colisão entre aeronaves e 

habitantes da fauna silvestre e/ou doméstica, principalmente aves. 

 

14.21. Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 

O programa contempla os principais tópicos que deverão ser seguidos e a 

sequência de atividades para recomposição e recuperação das áreas que forem 

degradadas, principalmente ne entorno imediato dos locais onde serão instalados 

canteiros de obras, de áreas de acesso próximas às margens dos corpos d’água e 

demais locais sujeitos a impactos negativos em decorrência da instalação das obras do 

projeto. O programa vem ordenar os procedimentos que serão adotados para devolver 
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as condições originais, o mais próximo possível de sua condição natural, às áreas que 

sofrerem qualquer tipo de interferência suas características ambientais. 

 

14.22. Programa de Recuperação e Monitoramento de Passivos Ambientais 

(PRMPA) 

Este programa contempla o conjunto de medidas mitigatórias a serem aplicadas 

sobre os passivos identificados na área de estudo pelo empreendimento e aqueles 

possíveis de serem gerados durante a instalação do mesmo. Tem como principal objetivo 

eliminar os passivos ambientais identificados após o levantamento de informações, 

evidências, indícios e fatos referentes aos problemas ambientais encontrados na área 

de interesse do estudo que permitam suspeitar da existência de contaminação na área 

e existência de risco. Estes indícios de passivos existentes foram gerados pela ação 

antrópica no local ao longo dos anos. 

 

14.23. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes 

(PGRSE) 

A implantação do aeroporto traz preocupações quanto à geração e destinação 

de resíduos sólidos e efluentes líquidos, tendo em vista seu potencial para a geração de 

impactos sobre o meio ambiente e sobre as populações diretamente afetadas. A gestão 

dos resíduos sólidos e efluentes líquidos possui papel fundamental na qualidade 

ambiental e bem-estar da população, já que tem relação direta com os recursos naturais, 

especialmente o solo e os recursos hídricos. O programa tem como finalidade a 

proposição de medidas e de ações voltadas para o controle, o monitoramento e a 

mitigação dos impactos ocasionados pelos resíduos sólidos e efluentes líquidos gerados 

pela etapa de instalação do aeroporto sobre o meio ambiente, os operários e as 

populações diretamente afetados. 

 

14.24. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 

O gerenciamento de resíduos da construção civil, no âmbito da implantação do 

aeroporto, deve obedecer a critérios que levem a uma redução dos impactos ambientais 

negativos, oriundos de todo o processo construtivo. Aliado a isso, o gerenciamento de 

resíduos acaba por reduzir os riscos associados ao descarte incorreto desses resíduos, 

que pode incorrer na diminuição da qualidade dos ecossistemas locais e regionais. O 

programa reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e 
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ações a serem adotadas pelo empreendedor, com vistas à gestão integrada e ao 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos de construção civil. 

 

14.25. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

A gestão dos resíduos sólidos subsidia a adoção de procedimentos capazes de 

manter as atividades de acondicionamento, coleta, transporte e destinação final dos 

resíduos sólidos gerados em toda a futura operação do aeroporto. O PGRS visa a 

proposição de medidas e de ações voltadas para o controle, o monitoramento e a 

mitigação dos impactos ocasionados pelos resíduos sólidos gerados na etapa de 

operação do aeroporto sobre o meio ambiente, os colaboradores, os usuários e as 

populações diretamente afetadas. 

 

14.26. Programa de Monitoramento da Qualidade da Água, Nível do Lençol 

Freático e Contaminação do Solo (PMQAS) 

Este programa contempla as medidas de acompanhamento e avaliação das 

alterações qualitativas esperadas sobre os recursos hídricos e solo na área de 

implantação do aeroporto. Este monitoramento compreende na análise sistemática e 

periódica dos recursos hídricos superficiais caracterizados no diagnóstico ambiental. 

Secundariamente serão acompanhados os parâmetros das águas subterrâneas e solo 

em locais de maior risco a contaminações oriundas da operação do aeroporto. 

 

14.27. Programa de Indenização, Reassentamento e Desapropriação (PIRD) 

Este programa visa estabelecer os mecanismos que serão utilizados para 

fornecer a devida indenização aos atuais proprietários das terras que receberão o 

aeroporto, afim de assegurar uma relação adequada entre os órgãos empreendedores e 

os proprietários. O PIRD tem como objetivo principal estabelecer meios de identificar os 

instrumentos legais que garantem o direto do poder público em destinar áreas 

particulares como de utilidade pública. 

 

14.28. Programa de Levantamento, Monitoramento e Acompanhamento 

Arqueológico (PLMAA) 

O programa visa estabelecer as prioridades e metas que deverão ser atingidas 

com o intuito de minimizar e compensar os impactos decorrentes da implantação do 

empreendimento, conforme PAIPA e respectivo RAIPA. Nesse intuito, o programa tem 
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por propósito prevenir, localizar, caracterizar e mitigar o patrimônio arqueologia e cumprir 

o disposto na legislação de proteção ao patrimônio arqueológico, permitindo que ações 

para identificação e proteção desse patrimônio venham a ser adotadas antes que sofram 

os impactos porventura existentes decorrentes da implantação do empreendimento. 

 

14.29. Plano Diretor do Complexo Aeroportuário (PDIR) 

O Plano Diretor Aeroportuário é um documento que apresenta um conjunto de 

diretrizes que orienta a implantação, o desenvolvimento e a expansão da unidade 

aeroportuária, de maneira ordenada e ajustada à evolução do transporte aéreo, 

objetivando uma melhor aplicação de investimentos. Fundamental para a construção de 

aeroportos, garante a harmonização pelas diversas fases de crescimento, sem 

desperdícios e em compatibilidade com: o meio ambiente, o progresso da comunidade 

e os outros fatores intervenientes. 

O PDIR é o documento elaborado pelo operador de aeródromo que estabelece 

o planejamento para a expansão da infraestrutura aeroportuária em consonância com a 

regulamentação de segurança operacional expedida pela ANAC. Cabe à ANAC aprovar 

esse Plano, de acordo com a legislação relacionada à segurança operacional na aviação 

civil. Ao final do processo, é emitida a Portaria de Aprovação de Plano Diretor, válida até 

que haja alguma modificação no planejamento a ser implementado ou seja atingido o 

horizonte final de planejamento. 

 

14.30. Plano Específico de Zoneamento de Ruído (PEZR) 

O Plano Específico de Zoneamento de Ruído do Aeroporto deverá ser o 

documento pelo qual a autoridade aeronáutica estabelecerá as normas para a ocupação 

ordenada da área em torno do aeroporto, sujeita aos efeitos do ruído aeronáutico. O 

PEZR visa compatibilizar o desenvolvimento das diversas atividades urbanas ou rurais 

ali situadas com os níveis do ruído aeronáutico. É composto pelas curvas de nível de 

ruído e pelo zoneamento das áreas delimitadas por estas curvas, nas quais são definidas 

as condições para seu aproveitamento. 

Após a efetivação do registro do PEZR na ANAC, cumpre ressaltar que, 

conforme preceitua o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC n° 161), cabe ao 

operador de aeródromo divulgá-lo e ainda buscar ações de compatibilização do uso do 

solo com os municípios abrangidos pelas curvas de ruído, bem como com a comunidade 

de entorno. 
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14.31. Programa de Monitoramento do Ruído Aeronáutico (PMRA) 

O Programa de Monitoramento de Ruído Aeronáutico contempla a avaliação do 

ruído gerado durante a fase de operação do Aeroporto, que se caracteriza principalmente 

pela atividade aeronáutica e, secundariamente, por veículos de apoio e tráfego local. A 

execução do PMRA está condicionada ao Plano Específico de Zoneamento de Ruídos, 

o qual define as diretrizes para a adequada ocupação do solo no entorno do aeroporto, 

e delimita o plano de curvas de ruído a serem respeitadas.  

 

14.32. Programa de Monitoramento de Emissão de Gases (PMEG) 

A operação do aeroporto traz preocupações quanto à emissão de gases e 

material particulado para a atmosfera, pois tem potencial para causar danos ao meio 

ambiente, à saúde e à segurança da população diretamente afetadas, caso não sejam 

tomadas as medidas adequadas para o monitoramento e controle desses impactos. O 

objetivo deste programa é, através da implantação de uma série de medidas de controle, 

não só reduzir as emissões de gases, como também reduzir seu impacto nas 

comunidades lindeiras.  

 

14.33. Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais (PGRA) 

O Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais, referente as obras de 

implantação do aeroporto, consiste em uma ferramenta de gestão e gerenciamento das 

atividades habituais relacionadas à qualidade ambiental nas fases de instalação e 

operação do empreendimento. O PGRA visa definir as atividades e procedimentos a 

serem adotados durante a realização de atividades, serviços e a implantação do 

empreendimento, com vista à prevenção de acidentes, de modo a preservar o meio 

ambiente, as instalações e a segurança do corpo funcional envolvido e das comunidades 

circunvizinhas à área de influência.  

 

14.34. Programa de Prevenção e Controle de Acidentes com Substâncias 

Perigosas (PPCASP) 

O programa apresenta os procedimentos a serem empregados na instalação e 

na operação do aeroporto, com a finalidade de evitar, minimizar e corrigir os possíveis 

impactos ambientais causados nas operações que envolvam substâncias e produtos 

perigosos. 
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14.35. Plano de Ação de Emergências (PAE) 

O Plano de Ação de Emergência, em linhas gerais, complementa o Programa de 

Gerenciamento de Riscos, elaborado de modo que as tipologias acidentais, os recursos 

e as ações necessárias para minimizar os impactos possam ser adequadamente 

dimensionados. Este PAE tem por objetivo estabelecer as diretrizes e os procedimentos 

técnicos e administrativos para as ações de resposta às emergências que eventualmente 

possam ocorrer durante as obras de implantação do aeroporto, no sentido de preservar 

vidas, manter a continuidade operacional, evitar ou minimizar danos às instalações no 

local e de terceiros e impactos a comunidades vizinhas e ao meio ambiente, restituindo 

a normalidade no menor tempo possível.  

 

14.36. Programa de Paisagismo e Arborização (PPA) 

A arborização e paisagismo nas vias de acesso é uma das soluções para 

amenizar os problemas causados pela alteração da paisagem, prevendo a criação de 

áreas de preservação, praças e parques para a convivência dos transeuntes e usuários. 

Este programa tem por objetivo minimizar o impacto visual da paisagem, harmonizando 

o ambiente urbano que será criado com a instalação e operação do aeroporto. O 

programa visa o aumento da qualidade do espaço utilizado e o favorecimento do 

desenvolvimento de atividades sociais, buscando incorporá-la na paisagem em termos 

estruturais e ambientais.  

 

14.37. Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

Com finalidade de atender as determinações legais originadas no Ministério do 

Trabalho através da Norma Regulamentadora Nº 7, aprovada pela Portaria nº 

3214/1978, a empresa responsável deve executar o presente, que é um conjunto de 

medidas planejadas, estudadas e organizadas para controle e promoção da saúde 

individual e coletiva dos trabalhadores envolvidos nas obras. Esse programa visa 

estabelecer as normas e os procedimentos que deverão ser adotados pelas empresas 

contratadas e subcontratadas para prestação de serviços nas obras de instalação do 

aeroporto em ações preventivas para garantir a segurança e a saúde ocupacional de 

todos os trabalhadores e colaboradores envolvidos, e ainda contribuir para a 

preservação e proteção ambiental. 
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14.38. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 

O Ministério do Trabalho através da Norma Regulamentadora Nº 9, aprovada 

pela Portaria Nº 3214/1978, define que todas as empresas deverão elaborar e 

implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que tem por objetivo 

preservar a saúde e a integridade dos empregados, através da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 

existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 

proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. O programa é parte integrante do 

conjunto mais amplo das iniciativas da empresa no campo da preservação da saúde e 

da integridade dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais 

NR, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 

previsto na NR-7. 

 

14.39. Programa de Auditoria Ambiental (PAA) 

A auditoria ambiental é um instrumento que permite avaliar o sistema de gestão 

ambiental, o grau de implementação e a eficiência dos planos/programas no controle da 

poluição ambiental, a conformidade legal e o controle ambiental de empreendimentos 

que exercem atividades potencialmente poluidoras. A Portaria n° 32 (FEPAM, 2016) e 

Resolução CONAMA n° 381 (BRASIL, 2006) dispõe das diretrizes para realização de 

auditorias ambientais e a mesmas serão utilizadas como base para a elaboração no 

Programa de Auditoria Ambiental. 

Devido à complexidade da implantação e operação do aeroporto é 

imprescindível a realização de periódicas auditorias internas e externas, estas tornaram-

se ferramentas essenciais para constatar os possíveis problemas ambientais que podem 

ocorrer, diagnosticando riscos e danos ambientais que possam surgir das atividades, 

antes que possam se transformar em sérios passivos ambientais. Também, ressaltam-

se as indicações de oportunidades de melhoria que podem ser implementadas. 
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15. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  

O presente capítulo, referente à Compensação Ambiental para atendimento ao 

Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para a implantação do Aeroporto 

Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva), no município de Caxias do Sul/RS. 

A Lei n º 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, II, 

III e VII da Constituição Federal, e institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC) e estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação. O SNUC prevê que nos casos de 

licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambiental, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de Unidade de 

Conservação do Grupo de Proteção Integral.  

No SNUC, Unidade de Conservação é definida como “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” (Lei n º 9.985/2000; Cap. I; Art. 2º). 

Essas unidades de conservação estão divididas em duas categorias de manejo, 

com características específicas: 

• Unidade de Proteção Integral, objetivando “preservar a natureza, sendo 

admitido apenas uso indireto dos seus recursos naturais”, podendo ser das 

seguintes categorias: Estação Ecológica; Reserva Biológica; Parque 

Nacional (Estadual ou Natural Municipal); Monumento Natural e Refúgio de 

Vida Silvestre. 

• Unidades de Uso Sustentável, objetivando “compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais”, 

podendo ser das seguintes categorias: Áreas de Proteção Ambiental; Área 

de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; 

Reserva da Fauna; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural.
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A Portaria Conjunta SEMA/FEPAM Nº 02, de 15 de junho de 2016, altera a 

Portaria Conjunta SEMA/FEPAM nº 33, de 20 de março de 2015, que estabeleceu 

procedimentos conjuntos entre a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(SEMA), e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 

(FEPAM), para a formalização e acompanhamento dos Termos de Medida 

Compensatória dos empreendimentos com Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA). 

Segue abaixo a redação do inciso II do artigo 1º da Portaria Conjunta 

SEMA/FEPAM n° 02/2016, a qual norteia o presente item: 

II - fazer constar como condicionante da Licença Prévia - LPER, o 
compromisso de firmar o Termo de Compromisso de Medida 
Compensatória até a emissão da Licença de Instalação - LIER;  
(grifo nosso) 

 

Ainda, em atendimento ao item 14 “Compensação Ambiental” do Termo de 

Referência (TR N° 18/2018 - DISA) para elaboração de Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) com vistas à 

obtenção de Licença Prévia com EIA/RIMA para construção do Aeroporto. 

“Proposta ou projeto, ou indicação de possíveis alternativas para o 
atendimento da Lei Federal n° 9.985/2000, Decreto Federal n° 
4.340/2002 e Resolução CONAMA N° 371/2006 (Estabelece 
diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, 
aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de 
compensação ambiental, conforme a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza-SNUC e dá outras providências)”. 

 

 Portanto, como previsto na atual legislação, a compensação ambiental é um 

mecanismo financeiro para compensar efeitos de impactos negativos decorrentes da 

implantação de empreendimentos e identificados no processo de licenciamento 

ambiental, ficando o empreendedor compromissado ao cumprimento da medida 

compensatória estabelecida conforme Art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000 através da 

destinação de recurso no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) dos custos totais 

estimados para a implantação do empreendimento a ser investido em Unidades de 

Conservação. A emissão da Licença de Instalação fica, de acordo com a Portaria, 

condicionada a assinatura do Termo de Compromisso Ambiental de Execução de 

Medida Compensatória. 

A estruturação das atividades programadas compreende basicamente duas 

etapas, a saber:  
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• 1ª ETAPA. Apresentação das Unidades de Conservação regionais 

sugeridas que podem ser beneficiadas, “a ser (em) definida (s) pela Câmara 

Estadual de Compensação Ambiental - CECA através da abertura de 

processo específico de Medida Compensatória informando os custos de 

implantação previstos pelo empreendedor, a (s) Unidade (s) de Conservação 

sugeridas e o valor da medida compensatória”.  

• 2ª ETAPA. Cálculo do valor monetário repassado à (s) Unidade (s) de 

Conservação beneficiada (s), aplicando-se o percentual de 0,5% sobre os 

custos totais dos empreendimentos.  

 

O Art. 10 da Resolução CONAMA n° 371/2006 informa que o Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) do empreendimento deve indicar alternativas para destinação do recurso 

oriundo da compensação ambiental, cabendo ao órgão ambiental licenciador definir a 

alocação do referido recurso, conforme o Art. 9 da Resolução supracitada. Conforme o 

Art. 33 do Decreto n° 4.340/2002, a alocação de tais recursos deverá obedecer a 

seguinte ordem de prioridade: 

I. Regularização fundiária e demarcação das terras;  

II. Elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;  

III. Aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, 

monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de 

amortecimento;  

IV. Desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova Unidade de 

Conservação;  

V. Desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da Unidade de 

Conservação e área de amortecimento.  

 

Ainda, o Art. 33 do Decreto n° 4.340/2002 estabelece em parágrafo único que 

nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural, Refúgio de 

Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental, 

quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos da compensação 

somente poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades:  

• Elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade;  

• Realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo 

vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes;  
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• Implantação de programas de educação ambiental;  

• Financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável 

dos recursos naturais da unidade afetada.  

 

De acordo com a Resolução CONAMA n° 371/2006, em seu Art. 9, o órgão 

ambiental licenciador, ao definir as unidades de conservação a serem beneficiadas pelos 

recursos oriundos da compensação ambiental, respeitados os critérios previstos no Art. 

36 da Lei n° 9.985/2000 e a ordem de prioridades estabelecida no art. 33 do Decreto n° 

4.340/2002. 

I - Existindo uma ou mais unidades de conservação ou zonas de 
amortecimento afetadas diretamente pelo empreendimento ou 
atividade a ser licenciada, independentemente do grupo a que 
pertençam, deverão estas ser beneficiárias com recursos da 
compensação ambiental, considerando, entre outros, os critérios de 
proximidade, dimensão, vulnerabilidade e infraestrutura existente; e 
II - Inexistindo unidade de conservação ou zona de amortecimento 
afetada, parte dos recursos oriundos da compensação ambiental 
deverá ser destinada à criação, implantação ou manutenção de 
unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral localizada 
preferencialmente no mesmo bioma e na mesma bacia hidrográfica 
do empreendimento ou atividade licenciada, considerando as Áreas 
Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e 
Repartição dos Benefícios da Biodiversidade, identificadas 
conforme o disposto no Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004, 
bem como as propostas apresentadas no EIA/RIMA. 
Parágrafo único. O montante de recursos que não forem destinados 
na forma dos incisos I e II deste artigo deverá ser empregado na 
criação, implantação ou manutenção de outras unidades de 
conservação do Grupo de Proteção Integral em observância ao 
disposto no SNUC. 

 

Em seu artigo 10°, esta mesma Resolução informa que o empreendedor, 

observados os critérios estabelecidos no Art. 9 desta Resolução, deverá apresentar no 

EIA/RIMA sugestões de unidades de conservação a serem beneficiadas ou criadas. 

Portanto, o futuro Aeroporto não se encontra dentro do perímetro de 10 km de Unidades 

de Conservação, conforme quadro síntese e PRANCHA 24.  

Através de consulta online ao cadastro de Unidades de Conservação e RPPN, 

pode-se constatar que dentro da Área de Influência Indireta do empreendimento, existe 

as seguintes Unidades de Conservação: RPPN Bosque de Canela, FLONA Canela, APA 

Faxinal, Parque Ecológico do Faxinal, RPPN O Bosque e Reserva Natural Parque dos 

Pinhais. Conforme estas informações de distância do centro do empreendimento, a área 

de estudo não intercepta nenhuma das UC.  
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Quadro 105 - Quadro síntese com informações referentes às Unidades de Conservação e 
respectiva distância do centro do empreendimento, em ordem crescente de distância. 

Unidade de Conservação Município Categoria 
Área 

total (ha) 
Plano de 
Manejo 

Distância  

(Km) 

Reserva Natural Parque dos 
Pinhais 

Caxias do 
Sul 

Uso 
Sustentável 

530,21 
Não 

possui 
11,09 

Área de Proteção Ambiental da 
Bacia de Contribuição da Barragem 

do Faxinal - APA Faxinal 

Caxias do 
Sul 

Uso 
Sustentável 

6.862 
Não 

possui 
13,80 

Reserva Ecológica Municipal 
Parque Ecológico do Faxinal 

Caxias do 
Sul 

Uso 
Sustentável 

1.077 
Não 

possui 
17,86 

Floresta Nacional de Canela 

FLONA CANELA 
Canela 

Uso 
Sustentável 

557 Sim 18,40 

Reserva Particular do Patrimônio 
Natural Federal 

RPPN BOSQUE DE CANELA 

Canela 
Uso 

Sustentável 
6,0 Sim 20,64 

Reserva Particular do Patrimônio 
Natural Federal 

 RPPN O BOSQUE 

Gramado 
Uso 

Sustentável 
6,85 Sim 21,51 

Parque Ecológico Cruzeiro do Sul 
Caxias do 

Sul 
Uso 

Sustentável 
4,11 

Não 
possui 

23,76 

Jardim Botânico de Caxias do Sul 
Caxias do 

Sul 
Uso 

Sustentável 
50,08 

Não 
possui  

25,70 

Parque Municipal Mato Sartori  
Caxias do 

Sul 
Uso 

Sustentável 
6,19 

Não 
possui 

27,20 

Parque dos Pinheiros 
Caxias do 

Sul 
Uso 

Sustentável 
1,8 

Não 
possui 

27,38 

Monumento Natural Palanquinho 

MONA Palanquinho 

Caxias do 
Sul 

Proteção 
Integral 

228,40 
Em 

elaboração 
27,51 

Parque Municipal César 
Passarinho 

Caxias do 
Sul 

Uso 
Sustentável 

10,0 
Não 

possui 
31,64 

Parque Municipal Demétrio 
Monteiro da Silva 

Caxias do 
Sul 

Uso 
Sustentável 

7,33 
Não 

possui 
33,16 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

Conforme informado ao longo deste estudo, a planilha de serviços e preços do 

futuro aeroporto não pode ser apresentada nesta etapa do licenciamento ambiental, pois 

é estratégia da SAC no contrato junto ao Banco do Brasil para elaboração dos projetos 

dos aeroportos regionais, dentre estes o novo aeroporto de Caxias do Sul, segue a Lei 

n° 12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratações Públicas), onde o orçamento do 

Anteprojeto segue de forma sigilosa no certame que comporá futuro processo licitatório. 

Portanto, o valor da Compensação Ambiental para implantação do 

empreendimento denominado Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) seguirá 

de forma sigilosa através da abertura de processo específico de Medida Compensatória 
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informando os custos de implantação previstos pelo empreendedor, a (s) Unidade (s) de 

Conservação sugeridas e o valor da medida compensatória.  

O Programa de Compensação Ambiental (PCA) será detalhado dentro do PBA 

e tem como premissa compensar efeitos de impactos negativos decorrentes da 

implantação do empreendimento, sendo assim, o mesmo possui sinergia com todos os 

programas que serão executados dentro do Projeto Básico Ambiental a ser executado 

para o empreendimento proposto. Os recursos necessários para a implementação do 

Programa de Compensação Ambiental serão integralmente de responsabilidade do 

empreendedor. 

Após a aprovação da proposta pela Câmara Estadual de Compensação 

Ambiental (CECA/SEMA/RS), deverá ser assinado Termo de Compromisso entre as 

partes, onde deverá constar o plano e o cronograma de aplicação dos recursos. Assim, 

deverá constar como condicionante da Licença Prévia (LPER), o compromisso de firmar 

o Termo de Compromisso de Medida Compensatória até a emissão da Licença de 

Instalação (LIER). 
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16. CONCLUSÃO 

Os empreendimentos de infraestrutura como aeroportos são em geral 

causadores de impactos ambientais, sendo responsável por algumas alterações no meio 

físico, biótico e socioeconômico/ antrópico, em magnitudes e significâncias variáveis. 

O presente EIA/RIMA analisou os impactos da instalação e da operação do 

futuro Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva). As características do projeto 

exigiram uma análise criteriosa das condições ambientais e socioeconômicas de suas 

áreas de influência, especialmente no município de Caxias do Sul e os demais 

municípios abrangidos pela área de influência indireta.  

Importante destacar que, conforme definido no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do Município de Caxias do Sul, o sítio aeroportuário de Vila 

Oliva está inserido na região da Zona Especial do Novo Aeroporto (ZENA), com usos 

adequados visando a proteção ambiental da área, bem como adequação da mesma para 

as exigências quanto áreas de ruídos. A mesma Lei institui corredores estratégicos, com 

usos adequados, ligando a sede urbana ao novo aeroporto denominando-os como Zona 

de Expansão Urbana.  

As análises realizadas no presente EIA permitiram verificar que o local escolhido 

para a implementação do empreendimento possui plenas condições de recebê-lo, sem 

que ocorram alterações significativas na qualidade ambiental atual da região em que se 

insere. De modo geral, as análises efetuadas por esta avaliação de impactos é a de que 

o empreendimento foi planejado de forma a atender a legislação vigente, atendendo 

desta forma aos interesses da coletividade, ao passo que promoverá uma adequada 

ocupação urbano-territorial. A qualidade, melhoria e a manutenção desta região 

influenciam diretamente no crescimento da cidade como um todo. 

Cabe salientar, que para todos os impactos adversos do empreendimento foram 

apresentadas medidas visando mitigá-los, sendo as mesmas de caráter preventivo e 

corretivo. Somado a isso, também estão sendo propostos Programas de Monitoramento 

e Controle Ambiental (que compõem o Plano Básico Ambiental – PBA), com o objetivo 

de mitigar os impactos e acompanhar/ monitorar a evolução das ações a serem 

adotadas. Assim, considera-se que a instalação e operação do Aeroporto é viável 

ambientalmente, desde que sejam implementadas adequadamente as medidas 

mitigadoras e os projetos ambientais propostos no presente documento. Ainda, a 

construção do aeroporto na Serra Gaúcha deve absorver e “desafogar” o fluxo excedente 
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de aeronaves no Aeroporto Internacional Salgado Filho (POA/SBPA), sobretudo numa 

perspectiva de médio e longo prazo de duração. 

Estima-se ainda a ocorrência de valorização imobiliária dos imóveis localizados 

no entorno decorrentes da implantação do futuro empreendimento, efeitos como geração 

de emprego, geração de renda, aumento de arrecadação fiscal, garantia e melhoria de 

acessos, ocasionarão, não apenas uma simples qualificação do espaço urbano, mas um 

reordenamento territorial que proporcionará benefícios para o município como um todo. 

Visto isto, se faz necessário a implementação do planejamento municipal para definir 

como a ocupação territorial daquela região deverá acontecer, com a implantação deste 

novo equipamento. Este planejamento auxiliará também as comunidades de Fazenda 

Souza e Vila Oliva, que terão ampliação de seus moradores durante às obras e após a 

implantação do empreendimento, fator comum devido à proximidade com a área. 

Portanto, o empreendimento pode promover, a médio e longo prazo, uma reestruturação 

urbana da sua região de influência mais imediata.  

Portanto, considerando o atendimento à legislação, os benefícios e a 

possibilidade de controle dos impactos, tem-se que o Aeroporto preenche os requisitos 

de viabilidade ambiental, social e econômica, sendo que sua implantação representa 

desenvolvimento compatível e sustentado ao município e cumpre de forma legal, a 

função social urbana da propriedade definida pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado (PDDI) do Município de Caxias do Sul, conforme Lei Complementar n° 589, de 

19 de novembro de 2019 e atualizações. 

Finalmente, a implantação do empreendimento deste porte, ainda deve gerar 

uma série de incrementos econômicos e fiscais, como: investimentos nas obras de 

implantação e de infraestrutura no Município, geração de empregos diretos e indiretos e 

geração de receitas fiscais diretas e indiretas, contemplando os poderes Municipal, 

Estadual e Federal. 

Diante dos resultados obtidos, decorrentes dos estudos multitemáticos ora 

apresentados e, das considerações acima apresentadas, conclui-se que a implantação 

das obras de implantação do NOVO Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) é 

ambientalmente viável, recomendando-se, portanto, que a Licença Prévia com EIA-RIMA 

seja concedida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler 

(FEPAM)/ Divisão de Saneamento Ambiental (DISA) nos moldes requeridos. 
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18. EQUIPE TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 

A Garden Engenharia estabeleceu para esse trabalho uma equipe de caráter 

multidisciplinar com representantes de diversas áreas do conhecimento, composta de 22 

profissionais e 01 acadêmico. 

 

18.1. Deverá ser apresentada tabela com a nominativa, assinatura e rubrica 

da equipe técnica responsável pela elaboração do Estudo de Impacto 

Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental. 

 
Quadro 106 - Nominativa, assinatura e rubrica da equipe técnica responsável. 

Nome Formação Registro Assinatura 

Coordenação Geral 

Elton Leonardo Boldo 
Biólogo, M.Sc., Téc. 

Meio Ambiente  
CRBio 063582-03 
CFT 2201072060 

 
Coordenação Técnica/ Operacional/ Administrativa 

José Ribeiro de Araújo 
Júnior 

Biólogo, MBA em 
Gestão de Projetos 

CRBio 069488-03 

 
Coordenação/ Gerência Técnica 

Vinícius Triches 
Eng. Ambiental e de 

Segurança 
CREA RS184210 

 
Equipe Técnica - Profissionais 

Rubens Roque Adamatti Geólogo CREA RS066735 

 

Andreas Emílio Grings Geólogo CREA RS216231 
 

Eduardo Pasini Biólogo, M.Sc., Dr. CRBio 069480-03 

 

Luan Carlos Tomé Dos 
Reis 

Geógrafo - 

 

Elias Martins Bianchi 
Acad. Arquitetura e 

Urbanismo 
- 

 

Ivana Rech Boldo Bióloga CRBio 069487-03 
 

Gabriela de Rossi 
Vicenzi 

Bióloga CRBio 063586-03 

 

Marcos José Rodrigues Biólogo CRBio 088809-03 
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Nome Formação Registro Assinatura 

César Venturini Rech Eng. Civil CREA RS214722 

 

Alexandre Pena Matos História, M.Sc., Dr. - 

 
Rodrigo Wisintainer 

Balen 
Advogado 

 
OAB/RS 44533  

 

Vinicius de Tomasi 
Ribeiro 

Arquiteto e Urbanista CAU/RS A41292-9 

 

Amanda Thaís Dalmás 
Eng. Civil e 
Ambiental 

CREA RS233907 

 

João Marcos Pozzer Eng. Civil CREA RS229954 

 

Fernando Rodrigues da 
Luz 

Geólogo CREA RS223317 

 

Marcos Grizzon Biólogo CRBio 101725-03 

 

Mateus de Oliveira Biólogo, M.Sc., Dr. CRBio 041117-03 

 

Camila Fernanda Moser Bióloga CRBio 110751-03 
 

Mariana Lopes 
Gonçalves 

Bióloga, M.Sc. CRBio 088778-03 
 

Débora Alessandra 
Antonetti 

Bióloga, M.Sc. CRBio 088847-03  

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

18.1.1. Nome, CPF, CTF/IBAMA, formação, experiência (anos), 

cargo/função, endereço, fone/fax/e-mail, número de registro no 

respectivo Conselho de Classe e número da ART para o EIA-RIMA. 

A seguir, os dados gerais e a descrição da equipe técnica multidisciplinar da 

empresa Garden Engenharia de acordo com as responsabilidades individuais na 

elaboração do EIA/RIMA do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva) no 

município de Caxias do Sul/RS. 
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Quadro 107 - Dados gerais da equipe técnica responsável. 

Nome CPF Formação 
Conselho/ 
Registro 

Cargo/ 
Função 

CTF/ 
IBAMA 

Experi
ência 
(anos) 

Número 
da ART 

Endereço Fone E-mail 

Elton Leonardo 
Boldo 

003.185.510-55 
Téc. Meio 
Ambiente 

Biólogo, Msc. 

CFT 
2201072060 

CRBio 
063582-03 

Coordenação 
Geral  

5073139 10 2018/03315 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

(54) 
99178.8930 

elton@garden.eng.b
r 

José Ribeiro de 
Araújo Júnior 

051.724.169-27 
Biólogo, MBA 
em Gestão de 

Projetos 

CRBio 
069488-03 

Coordenação 
Técnica/ 

Operacional/ 
Administrativa 

4932923 08 2018/03317 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

(54) 
99178.0334 

joseribeiro@garden.
eng.br 

Vinícius Triches 004.789.040-10 
Eng. Ambiental 
e de Segurança 

CREA 
RS184210 

Coordenação/ 
Gerência 
Técnica 

5451810 08 
9530803 
9832693 
9838856 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

(54) 
99181.7127 

vinicius@garden.en
g.br 

Marcos José 
Rodrigues 

941.257.400-20 Biólogo 
CRBio 

088809-03 

Equipe Meio 
Biótico e 

Socioeconômi
co/ Antrópico 

5845877 10 2018/04876 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

(54) 
99169.6737 

marcos@garden.en
g.br 

Rubens Roque 
Adamatti 

343.963.220-20 Geólogo 
CREA 

RS066735 
Equipe Meio 

Físico 
5323571 08 9563380 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

rradamatti@hotmail.
com 

Andreas Emílio 
Grings 

020.926.080-70 Geólogo 
CREA 

RS216231 
Equipe Meio 

Físico 
7081756 03 9563123 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

andreas@garden.e
ng.br 

Luan Carlos Tomé 
dos Reis 

029.469.060-35 Geógrafo - 

Equipe - 
Cartografia e 
Geoprocessa

mento 

7315903 01 - 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

luan@garden.eng.b
r 

Elias Martins 
Bianchi 

032.151.380-00 
Acad. de 

Arquitetura e 
Urbanismo 

- 

Equipe - 
Cartografia e 
Geoprocessa

mento 

- 01 - 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

elias@garden.eng.b
r 

Eduardo Pasini 008.871.740-27 
Biólogo, M.Sc., 

Dr. 
CRBio 

069480-03 
Equipe Meio 

Biótico 
4937036 08 2017/04886 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

(54) 
3027.6956 

eduardo@garden.e
ng.br 
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Nome CPF Formação 
Conselho/ 
Registro 

Cargo/ 
Função 

CTF/ 
IBAMA 

Experi
ência 
(anos) 

Número 
da ART 

Endereço Fone E-mail 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

Ivana Rech Boldo 823.807.830-04 Bióloga 
CRBio 

069487-03 
Equipe Meio 

Biótico 
5079914 08 2018/04900 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

ivana@garden.eng.
br 

Gabriela de Rossi 
Vicenzi 

830.540.570-20 Bióloga 
CRBio 

063586-03 
Equipe Meio 

Biótico 
3336246 08 

2018/04889
6 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

gabriela@garden.en
g.br 

César Venturini 
Rech 

006.616.790-63 Eng. Civil 
CREA 

RS214722 

Equipe Meio 
Físico e 

Socioeconômi
co/ Antrópico 

6860601 02 9563271 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

cesar@garden.eng.
br 

João Marcos Pozzer 832.476.370-87 Eng. Civil 
CREA 

RS229954 

Equipe Meio 
Biótico e 

Socioeconômi
co/ Antrópico 

7154783 01 - 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

joao@garden.eng.b
r 

Alexandre Pena 
Matos 

508.718.700-53 
História, M.Sc., 

Dr. 
- Arqueologia 5670308 10 - 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(51) 
99959.2550 

lapa@lapaarqueolo
gia.com 

Rodrigo Wisintainer 
Balen 

890.201.389-49 Advogado 
OAB/RS 
44533 

Equipe - Meio 
Socioeconômi

co/ 
Direito 

Ambiental 

- 10 - 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

balen@balen.adv.br 

Vinicius de Tomasi 
Ribeiro 

923.932.330-91 
Arquiteto e 
Urbanista 

CAU/RS 
A41292-9 

Equipe - Meio 
Socioeconômi

co/ 
Compatibilizaç

ão Urbana 

- 13 - 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

vinicius.t.ribeiro@g
mail.com 

Amanda Thaís 
Dalmás 

024.043.550-82 
Eng. Civil e 
Ambiental 

CREA 
RS233907 

Equipe Meio 
Físico e 

Socioeconômi
co/ Antrópico 

7270431 04 10746840 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

amanda@garden.e
ng.br 

Fernando Rodrigues 
da Luz 

015.069.340-05 Geólogo 
CREA 

RS223317 
Equipe Meio 

Físico 
7238493 01 9638247 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

(54) 
3027.6956 

fernandodaluz_09@
yahoo.com.br 
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Nome CPF Formação 
Conselho/ 
Registro 

Cargo/ 
Função 

CTF/ 
IBAMA 

Experi
ência 
(anos) 

Número 
da ART 

Endereço Fone E-mail 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

Marcos Grizzon 015.664.430-40 Biólogo 
CRBio 

101725-03 
Equipe Meio 

Biótico 
6888505 02 - 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

marcos_grizzon@h
otmail.com 

Mateus de Oliveira 775.912.240-34 
Biólogo, M.Sc., 

Dr. 
CRBio 

041117-03 
Equipe Meio 

Biótico 
5530982 15 2018/07309 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

mateoliveirabio@g
mail.com 

Camila Fernanda 
Moser 

033.971.130-24 Bióloga 
CRBio 

110751-03 
Auxiliar de 

Campo 
- 01 - 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

camila-
moser@hotmail.co

m 

Mariana Lopes 
Gonçalves 

828.887.360-04 Biólogo, M.Sc. 
CRBio 

088778-03 
Equipe Meio 

Biótico 
2213380 03 2018/07357 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

marianalopesg@gm
ail.com 

Débora Alessandra 
Antonetti 

019.050.430.74 Biólogo, M.Sc. 
CRBio 

088847-03 
Equipe Meio 

Biótico 
5934099 05 2018/07333 

Av. Perimetral Bruno 
Segalla, nº 8954, 
Sala 703, Bairro 

Floresta - Caxias do 
Sul/RS. 

(54) 
3027.6956 

debora.antonetti@g
mail.com 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 
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18.2. A empresa responsável pela coordenação e elaboração deste estudo 

deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada 

integrante da equipe técnica participante da execução do trabalho, como 

anexo. 

As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de cada integrante da equipe 

técnica participante da execução do trabalho estão apresentadas no ANEXO 19. 

 

18.3. Apresentar cópia do Certificado de Regularidade da empresa e da 

equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos no Cadastro 

Técnico Federal (IBAMA) de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental 

(Resolução CONAMA n° 01/1988). 

No Quadro 108 são apresentados os números dos Cadastros Técnicos Federais 

(IBAMA) de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental da equipe técnica 

responsável e da empresa. 

 

Quadro 108 - Certificados de regularidade da empresa e da equipe técnica responsável. 

Nome/ Empresa CTF/IBAMA 

GARDEN CONSULTORIA, PROJETOS E GESTÃO LTDA 1960748 
 

Nome/ Equipe Formação Registro CTF/IBAMA 

Elton Leonardo Boldo 
Biólogo, M.Sc.,  

Téc. Meio Ambiente 

CRBio 063582-03  

CFT 2201072060 
5073139 

José Ribeiro de Araújo 
Júnior 

Biólogo, MBA em 
Gestão de Projetos 

CRBio 069488-03 4932923 

Vinícius Triches 
Eng. Ambiental e de 

Segurança 
CREA RS184210 5451810 

Rubens Roque Adamatti Geólogo CREA RS066735 5323571 

Andreas Emílio Grings Geólogo CREA RS216231 7081756 

Eduardo Pasini Biólogo, M.Sc., Dr. CRBio 069480-03 4937036 

Luan Carlos Tomé Dos 
Reis 

Geógrafo CREA RS229769 7315903 

Elias Martins Bianchi 
Acad. Arquitetura e 

Urbanismo 
- - 

Ivana Rech Boldo Bióloga CRBio 069487-03 5079914 

Gabriela de Rossi Vicenzi Bióloga CRBio 063586-03 3336246 

Marcos José Rodrigues Biólogo CRBio 088809-03 5845877 

César Venturini Rech Eng. Civil CREA RS214722 6860601 

Alexandre Pena Matos História, M.Sc., Dr. - 5670308 

Rodrigo Wisintainer Balen Advogado OAB/RS 44533 - 
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Nome/ Equipe Formação Registro CTF/IBAMA 

Vinicius de Tomasi Ribeiro Arquiteto e Urbanista CAU/RS A41292-9 - 

Amanda Thaís Dalmás Eng. Civil e Ambiental CREA RS233907 7270431 

João Marcos Pozzer Eng. Civil CREA RS229954 7154783 

Fernando Rodrigues da 
Luz 

Geólogo CREA RS223317 7238493 

Marcos Grizzon Biólogo CRBio 101725-03 6888505 

Mateus de Oliveira Biólogo, M.Sc., Dr. CRBio 041117-03 5530982 

Camila Fernanda Moser Bióloga CRBio 110751-03 - 

Mariana Lopes Gonçalves Biólogo, M.Sc. CRBio 088778-03 2213380 

Débora Alessandra 
Antonetti 

Biólogo, M.Sc. CRBio 088847-03 5934099 

Fonte: Garden Engenharia (2018). 

 

18.4. A empresa deverá apresentar cópia do registro no Conselho Federal 

a que pertence (CONFEA, CRBio, outro.). 

No Quadro 109 são apresentadas o número dos registros nos Conselhos de 

Classe a que pertence à empresa. 

 

Quadro 109 - Registros nos conselhos de classe a que pertence. 

Nome CREA CRBIO CRQ-V 

GARDEN CONSULTORIA, PROJETOS E 
GESTÃO LTDA – EPP 

Nome Fantasia: GARDEN ENGENHARIA 

CREA 
RS140992 

ANEXO 04 

CRBio 
000859-03 

ANEXO 04 

CRQ-V 

057108061 

ANEXO 04 

Fonte: Garden Engenharia (2020). 
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19. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) do empreendimento denominado 

Aeroporto Regional da Serra Gaúcha (Vila Oliva), a ser implantado no município de 

Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, está apresentado em volume separado e 

único. Este relatório é responsável pelos levantamentos e conclusões do EIA, devendo 

o órgão público licenciador analisar o relatório observando as condições do 

empreendimento. O RIMA será apresentado de forma objetiva e adequada a sua 

compreensão pelo público, contendo informações em linguagem acessível a todos os 

segmentos da população.  

Este relatório encontra-se ilustrado por mapas, quadros, gráficos e de mais 

técnicas de comunicação visual, de modo que se possa entender claramente as 

consequências ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens e 

desvantagens do projeto e todas as consequências ambientais de sua implementação 

frente cada uma delas. 

O RIMA apresenta as conclusões do estudo de impacto ambiental do Aeroporto 

contendo: 

• Apresentação, identificação e caracterização do Empreendimento; 

• Objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as 

políticas setoriais, planos e programas governamentais; 

• Descrição do projeto, suas alternativas tecnológicas e locacionais, as áreas 

de influência, as fontes de materiais e mão-de-obra, as fontes de energia, os 

processos e técnicas de construção e operação, os efluentes, emissões, 

ruídos, resíduos e perdas de energia, os empregos diretos e indiretos a 

serem gerados; 

• Indicação da alternativa mais favorável; 

• Síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de 

influência do projeto; 

• Descrição dos impactos ambientais analisados, considerando o projeto, as 

suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e 

indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, 

quantificação e interpretação; 

• Prognóstico ambiental da área de influência, comparando as diferentes 

situações do projeto e suas alternativas; 
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• Descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras em relação aos 

impactos detectados, mencionando aqueles que puderem ser evitados e o 

grau de alteração esperado; 

• Plano Básico ambiental (PBA), contendo os programas de acompanhamento 

e monitoramento dos impactos identificados;  

•  Descrição dos efeitos esperados das medidas mitigadoras previstas em 

relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser 

evitados; 

• Composição da equipe técnica responsável, contendo: nome de cada 

profissional, seu título, número de registro na respectiva entidade e classe, 

e indicação dos itens de sua responsabilidade técnica; 

• Memorial fotográfico, ilustrações, gráficos e mapas; 

• Considerações finais e referências bibliográficas. 
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20. INFORMAÇÕES FINAIS 

20.1. Disponibilidade de volumes do EIA-RIMA 

Os volumes do EIA-RIMA serão disponibilizados pela empresa de consultoria 

ambiental, Garden Engenharia, responsável pela elaboração dos estudos, inicialmente 

duas vias do EIA/RIMA, (uma em meio eletrônico digital no formato .PDF, e outra em 

papel ofício, tamanho A4), para verificação do cumprimento do Termo de Referência. 

.
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21. GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 

Acidente: Acontecimento não desejado ou não planejado que pode vir a resultar 

em danos físicos, lesões, doença, morte, danos ao meio ambiente, prejuízos econômicos 

etc. 

Açude: Construção destinada a represar águas, em geral para fins de irrigação; 

barragem, acéquia, presúria. Lago formado por represamento. 

Adensamento: Aumento da densidade de um povoamento, através da 

introdução de novos exemplares da mesma espécie no mesmo local, com o objetivo de 

aumentar o número de indivíduos já existentes. 

Afluente: Rio ou curso d’água que desemboca em outro curso, este, de maior 

volume de água. 

Água potável: Água adequada para o consumo humano. Água cujos 

parâmetros microbiológicos, físicos e químicos atendem aos padrões de potabilidade 

definidos pelo Ministério da Saúde, Portaria n° 518, de 25 de março de 2004.  

Águas residuais ou usadas: Qualquer despejo ou resíduo líquido com 

potencialidade de causar poluição ou contaminação.  

Água subterrânea: Água que se encontra sob a superfície da Terra, 

preenchendo os espaços vazios existentes entre os grãos do solo, rochas e fissuras 

(rachaduras, quebras, descontinuidades e condutos). 

ALARA: Do inglês “As Low as Reasonably Achievable” (tão baixo quanto 

razoavelmente atingível), significa que os riscos devem ser reduzidos sempre que o 

custo das medidas necessárias para redução for razoável quando comparado com os 

benefícios obtidos em termos de redução de riscos. Às vezes também mencionado na 

forma ALARP - “As Low as Reasonably Possible” (tão baixo quanto razoavelmente 

possível). 

Altitude: Distância vertical de um nível, ponto ou objeto considerado como um 

ponto, medida a partir do nível médio do mar. 

Altitude/Altura de Separação de Obstáculos (OCA/H): A mais baixa altitude 

ou a mais baixa altura acima da elevação do aeródromo ou da cabeceira da pista, 

conforme o caso, utilizada no estabelecimento do critério de separação de obstáculos 

apropriado. 

AMOB: Associação de Moradores dos Bairros. 
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Análise de Risco: Constitui-se em um conjunto de métodos e técnicas que 

aplicados a uma atividade proposta ou existente identificam e avaliam qualitativa e/ou 

quantitativamente os riscos que essa atividade representa para a população vizinha, ao 

meio ambiente e à própria empresa. Os principais resultados de uma análise de riscos 

são a identificação de cenários de acidentes, suas frequências esperadas de ocorrência 

e a magnitude das possíveis consequências. Serve de base para os programas de 

gerenciamento de riscos. 

Angiospermas: É o mais numeroso grupo de plantas atuais, variando de 

gramíneas a enormes árvores. Existem cerca de 235.000 espécies descritas e habitam 

todos os tipos de ambientes. A principal característica deste grupo é a presença 

do fruto e das flores. A flor contém os óvulos e podem estar agrupadas em 

inflorescências ou estar solitárias. As flores possuem estruturas para atrair polinizadores 

como pétalas coloridas entre outras. 

Antropizado: uma área cujas características originais foram alteradas pela ação 

humana, sejam alterações no solo, na vegetação, relevo etc. 

Antropogênico: são processos derivados de atividades humanas, em oposição 

a aqueles que ocorrem em ambientes naturais sem influência humana. 

Anurofauna: a fauna de anuros presente em um determinado local. 

Anuros: constituem uma ordem de animais pertencentes à classe Amphibia, que 

inclui sapos, rãs e pererecas (ou relas). 

Aquífero: Unidade geológica (rochas porosas, rochas fraturadas, materiais 

inconsolidados) suficientemente permeáveis para permitir a circulação, armazenamento 

e extração de água subterrânea, através de técnicas convencionais. Os aquíferos 

possuem uma grande capacidade de armazenamento de água, mas transmitem essa 

água de forma lenta. 

Área de Aproximação Final e Decolagem (FATO): Área definida, no entorno 

de um heliponto, sobre a qual a fase final da manobra de aproximação para pairar ou 

pousar é completada e na qual a manobra de decolagem começa. 

Área de Influência Direta (AID): área diretamente influenciada pelos impactos 

de um empreendimento.  

Área de Influência Indireta (AII): área indiretamente influenciada pelos 

impactos de um empreendimento.  

Área de Preservação Permanente (APP): área protegida nos termos dos 

artigos 2° e 3°, da Lei N° 12.651/12 (Código Florestal Nacional), coberta ou não por 
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vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

Área Diretamente Afetada (ADA): área que sofre diretamente as intervenções 

de implantação e operação de um empreendimento, considerando alterações físicas, 

biológicas e socioeconômicas.  

Aterro sanitário: Processo utilizado para a disposição final de resíduos sólidos 

no solo, fundamentado em critérios de saneamento, engenharia e normas operacionais 

específicas, permitindo a confinação segura do lixo, em termos de controle da poluição 

ambiental e da proteção ao meio ambiente. 

Atmosfera: Camada de ar ao redor da Terra que mantém e protege a vida 

terrestre, composta quase na totalidade por oxigênio e nitrogênio. 

Auditoria: Conjunto de procedimentos que visam a avaliar a conformidade da 

atividade com os regulamentos, padrões, condições e restrições estabelecidos pela 

autoridade ambiental. 

Auxílios à Navegação Aérea: Equipamentos destinados a proporcionar apoio 

à navegação aérea das aeronaves. 

Avifauna: Fauna de aves presente em um determinado local. 

Bacia hidrográfica: Toda a área drenada por um determinado curso d’água e 

seus tributários, delimitada pelos pontos mais altos do relevo. Esses pontos mais altos 

são chamados de divisores de águas. 

Baliza: Objeto destinado a reduzir o perigo às aeronaves pela indicação da 

presença de um obstáculo ou pela definição da forma geral do objeto. Comumente 

utilizada em rede elétrica suspensa, cabos aéreos ou estruturas similares. 

Bioacumulação: É a acumulação de substâncias tóxicas nos organismos vivos 

ao longo da cadeia alimentar, tornando-se mais concentrado a cada elo dessa cadeia. 

Biodegradável: Nome dado aos materiais que podem ser decompostos pela 

ação de microrganismos do solo, da água e do ar. 

Biodiversidade: referente à variedade de vida existente no planeta, seja terra 

ou água. Variedade de espécies de um ecossistema. É o conjunto de todas as espécies 

de plantas e animais e de seus ambientes naturais, existentes em uma determinada área. 

Termo que se refere à variedade de genótipos, espécies, populações, comunidades, 

ecossistemas e processos ecológicos existentes em uma determinada região. 
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Bioma: é uma unidade biológica ou espaço geográfico caracterizado de acordo 

com o macroclima, a fitofisionomia (aspecto da vegetação de um lugar), o solo e a 

altitude específicos. Alguns, também são caracterizados de acordo com a presença ou 

não de fogo natural. 

Biomassa: Massa de material biológico presente em uma planta, um animal, 

uma comunidade de seres vivos ou uma determinada área. 

Biótico: que diz respeito aos seres vivos. Opõe-se a abiótico. 

Cabeceira (THR): O início da parcela da pista utilizável para a operação de 

pouso ou decolagem. 

Cacimba: poço raso escavado no solo para captação de água do lençol freático. 

Capoeira: formação vegetal sucessora, proveniente de corte raso das florestas 

ou pelo abandono de áreas com qualquer outro uso, constituída, principalmente, por 

espécies pioneiras nativas da região, até a altura máxima de 3 (três) metros. 

Características físicas do aeródromo: São aqueles referentes à orientação, 

resistência, dimensões e tipos de piso, gradiente, elevação e coordenadas geográficas 

da pista. 

Características operacionais do aeródromo: São aqueles referentes ao tipo 

de operação realizada no aeródromo. 

Categorias de Risco: Classificação de risco estabelecida com base na 

combinação da frequência esperada e da potencialidade dos danos causados por 

acidentes, visando a priorização das ações de controle e fiscalização. 

Cianobactérias: grupo de bactérias que obtém energia através da fotossíntese.  

Ciclo hidrológico: O processo da circulação das águas da Terra, que inclui os 

fenômenos de evaporação, precipitação, transporte, escoamento superficial, infiltração, 

retenção e percolação, ou seja, é um mecanismo de transferência contínua da água 

existente na Terra, nos oceanos e nos continentes para a atmosfera em forma de vapor 

e desta, novamente, para a superfície terrestre em forma de precipitação (chuva, neve 

etc.). As precipitações que atingem os continentes infiltram-se no solo ou escoam 

superficialmente e, nesses caminhos, formam rios, lagos e reservas subterrâneas. 

Posteriormente as águas retornam aos mares por meio dos rios. O processo também é 

conhecido como ciclo da água. 

Clímax: é o último estágio alcançado por comunidades ecológicas ao longo 

da sucessão ecológica. Na sucessão, primeiramente têm-se ambientes desprovidos de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidades_biol%C3%B3gicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sucess%C3%A3o_ecol%C3%B3gica
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vegetação, seguidos por populações pioneiras, posteriormente as intermediárias, até 

que alcance o clímax. 

Colúvio: Solo ou fragmentos rochosos transportados ao longo das encostas de 

morros, devido à ação combinada da gravidade e da água. Possui características 

diferentes das rochas subjacentes. 

Comitê de Bacia Hidrográfica: é um órgão colegiado com atribuições 

normativas, consultivas e deliberativas; é o foro principal para o conhecimento, o debate 

de problemas, o planejamento e a tomada de decisão sobre os usos múltiplos dos 

recursos hídricos no âmbito da bacia hidrográfica de sua jurisdição. Seus membros 

representam três setores presentes na área geográfica abrangida pelo comitê: a – 

governo; b – usuários das águas; c – organizações da sociedade civil.  

Compostagem: É um processo de tratamento em que a matéria orgânica 

putrecível (restos de alimentos, aparas e podas de jardins, folhas etc.) contida no resíduo 

é degradada biologicamente, obtendo-se um produto humificado que pode ser utilizado 

como adubo orgânico. 

Comunidade: uma associação de populações inter-relacionadas que habitam 

uma mesma área ou região. 

Conama: O Conselho Nacional do Meio Ambiente é o órgão consultivo e 

deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, instituído pela Lei 6938, 

de 31 de agosto de 1981, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho 

de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos 

naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis 

com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida.  

Contaminação: Introdução, no meio, de elementos em concentrações nocivas 

à saúde humana, tais como organismos patogênicos, substâncias tóxicas ou radioativas. 

Corpo d’água: denominação genérica para qualquer manancial hídrico; curso 

d’água, trecho de rio, reservatório artificial ou natural, lago, lagoa ou aqüífero 

subterrâneo. 

Corredores Ecológicos: as porções dos ecossistemas naturais ou semi-

naturais, ligando unidades de conservação e outras áreas naturais, que possibilitam 

entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies 

e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que 

demandam, para sua sobrevivência, áreas com extensão maior do que aquela das 

unidades individuais. 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

981 

Decomposição: Transformação de um material complexo em substâncias mais 

simples, por meios químicos ou biológicos. 

Degradadores: Organismos, geralmente microscópicos, como bactérias e 

fungos, que se encarregam de decompor a matéria orgânica morta em estruturas 

minerais. 

Dejeto: Denominação genérica para qualquer tipo de produto residual, restos, 

resíduos ou lixo, procedente da indústria, do comércio, do campo ou dos domicílios. 

Demanda Biológica de Oxigênio (DBO): A quantidade de oxigênio molecular 

necessária à estabilização da matéria orgânica carbonada decomposta aerobicamente 

por via biológica. 

Demanda Química de Oxigênio (DQO): A quantidade de oxigênio molecular 

necessária à estabilização da matéria orgânica por via química. 

Dinâmica populacional: área de estudo que se concentra nas variações de 

populações em um determinado espaço e em um determinado período de tempo.  

Dossel: é o estrato superior das florestas. 

Ecossistema: o conjunto de características físicas, químicas e biológicas que 

influenciam a existência de uma espécie animal ou vegetal. É uma unidade natural 

constituída de parte não viva (água, gases atmosféricos, sais minerais e radiação solar) 

e de parcela viva (plantas e animais, incluindo os microrganismos) que interagem ou se 

relacionam entre si, formando um sistema estável. 

Edáfico: pertencente ou relativo ao solo.  

Efeito de borda: é uma alteração na estrutura, na composição e/ou na 

abundância das espécies na parte marginal de um fragmento. Tal efeito seria mais 

intenso em fragmentos pequenos e isolados. 

Efluente: Descarga de poluentes no meio ambiente, parcial ou completamente 

tratada ou em seu estado natural. Pode ser líquido ou gasoso. 

Elementos incompatíveis: elementos que tendem a permanecer na fase líquida 

do magma. 

Epífitas: As plantas epífitas são aquelas que vivem sobre outras plantas sem 

que ocorra parasitismo. Nessa relação, a epífita utiliza o outro vegetal apenas como 

suporte (forófito), não retirando nenhum nutriente e, consequentemente, não causando 

nenhum prejuízo à espécie. 

Erosão: Desgaste, dissolução ou remoção do solo ou rochas, principalmente por 

ação de agentes intempéricos (chuvas, ventos, degelo, etc.). O processo natural de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta


 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

982 

erosão pode se acelerar, direta ou indiretamente, pela ação humana. A remoção da 

cobertura vegetal e a destruição da flora pelo efeito da emissão de poluentes em altas 

concentrações na atmosfera são exemplos de fatores que provocam erosão ou aceleram 

o processo erosivo natural. 

Espécie Ameaçada de Extinção: espécie em perigo de extinção, cuja 

sobrevivência é improvável, se continuarem operando os fatores causais. Inclui 

populações reduzidas em níveis críticos e habitats drasticamente reduzidos. 

Espécie exótica: são espécies que se instalam em locais onde não são 

naturalmente encontradas.  

Espécies pioneiras: são as espécies resistentes aos fatores abióticos do 

ambiente que iniciam a colonização como primeira etapa de uma sucessão ecológica. 

São em geral organismos fotossintéticos, já que são normalmente os organismos iniciais 

da cadeia trófica. 

Espécime: Indivíduo de uma espécie. 

Estágio sucessional: são as fases da sucessão ecológica geralmente 

relacionada com a vegetação florestal. Pode ser estágio inicial, médio ou avançado, 

conforme legislação como Resolução Conama nº 33, de 7 de dezembro de 1994. 

ETA: Estação de Tratamento de Água, local onde chega a água das represas 

municipais e após etapas de tratamento está apta para o consumo. 

ETE: Estação de Tratamento e Efluentes, local onde chega o esgoto bruto das 

residências e após etapas de tratamento gera efluente tratado para rios e arroios. 

Eutrofização: (do grego: eu = bom, troph = alimento) – Aumento excessivo de 

nutrientes na água, especialmente fósforo e nitrogênio, que ocasiona um crescimento 

exagerado de algas e bactérias e uma forte redução do nível de oxigênio da água. 

Consequentemente, a baixa concentração de oxigênio pode levar à morte de outros 

seres aquáticos, como, por exemplo, os peixes. 

Eutrófico: é o processo através do qual um corpo de água adquire níveis altos 

de nutrientes, esp. fosfatos e nitratos, provocando o posterior acúmulo de matéria 

orgânica em decomposição. 

Evapotranspiração: conjunto de processos pelos quais se efetua a 

transferência de água da superfície terrestre para a atmosfera por evaporação e da 

vegetação, por transpiração. 

Faixa de pista: área definida no aeródromo que inclui a pista de pouso e as 

zonas de parada, se disponíveis, destinada a proteger a aeronave durante as operações 
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de pouso e decolagem e a reduzir o risco de danos à aeronave, em caso de saída dos 

limites da pista. Para efeito do estabelecimento das superfícies limitadoras de 

obstáculos, a faixa de pista não conterá as zonas de parada, mesmo que disponíveis. 

Fertilizante: Substância natural ou artificial que contém elementos químicos e 

propriedades físicas que aumentam o crescimento e a produtividade das plantas, 

melhorando a natural fertilidade do solo ou devolvendo os elementos retirados do solo 

pela erosão ou por culturas anteriores. 

Fitofisionomia: feições características no aspecto de uma comunidade vegetal 

(Resolução Conama n° 012/94. Art. 1.º). 

Fitossociologia: ciência das comunidades vegetais, que envolve o estudo de 

todos os fenômenos que se relacionam com a vida das plantas dentro das unidades 

sociais. Retrata o complexo vegetação, solo e clima. Parte da ecologia dedicada ao 

estudo das associações e inter-relações entre as populações de diferentes espécies 

vegetais.  

Flora: Reino vegetal. Conjunto da vegetação de um país ou de uma região. 

Tratado descritivo dessa vegetação. A totalidade das espécies vegetais que compreende 

a vegetação de uma determinada região, sem qualquer expressão de importância 

individual. Compreende também as algas e fitoplânctons marinhos flutuantes. A flora se 

organiza geralmente em estratos, que determinam formações específicas como campos 

e pradarias, savanas e estepes, bosques e florestas e outros. 

Floresta Estacional Decidual: também chamada Floresta Estacional 

Caducidófila é um tipo de vegetação do bioma Mata Atlântica, ocasionalmente também 

presente no Cerrado Ocorre em grandes altitudes e baixa temperatura. 

Esse ecossistema é caracterizado por duas estações, uma seca e outra chuvosa, a 

primeira mais prolongada, ao contrário da floresta tropical que não mantém estação 

seca. 

Floresta Ombrófila Mista: Conhecida também como Floresta com Araucária é 

um ecossistema que apresenta chuvas durante o ano todo, normalmente em altitudes 

elevadas, e que contém espécies de angiospermas mas também coníferas, tendo como 

principal elemento florístico a Araucaria angustifolia (araucária). Encontrado no Brasil 

principalmente nos estados de Santa Catarina e Paraná, faz parte do bioma mata 

atlântica. 

Fluxo gênico: é a troca ou migração de genes entre populações ao longo das 

gerações.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bioma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_Atl%C3%A2ntica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cerrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_tropical
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Fontes renováveis: Recursos básicos que compõem a natureza e que poderão 

se renovar, como água, animais, matas, plantas etc. 

Geologia: Estudo da terra e da história das rochas. 

Geoprocessamento: Conjunto de tecnologias que integram as ações de coleta, 

processamento e uso de informações relacionadas ao espaço físico, seus cruzamentos, 

analises e produtos. 

Gerenciamento de Riscos: Normalmente estabelece-se um programa 

composto de formulação, implementação, acompanhamento e auditoria de medidas e 

procedimentos técnicos e administrativos destinados a eliminar, prevenir, minimizar e 

controlar os riscos identificados nas instalações. 

Habitat: é uma área ecológica ou ambiental que é habitada por uma determinada 

espécie de animal, planta ou outro organismo. O termo refere-se tipicamente à zona em 

que o organismo vive e onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros 

para reprodução. 

Herpetofauna: Fauna de répteis presente em um determinado local. 

Heterotrófico: É o contrário de autotrofismo. O heterotrofismo resume 

basicamente em um ser que necessita de outro ser para se alimentar e sobreviver. 

Alguns exemplos de heterótrofos são os peixes e seres humanos.  

Húmus: Matéria orgânica presente no solo, resultante da decomposição de 

organismos vegetais e animais. 

Ictiofauna: Fauna de peixes presente em um determinado local. 

Impacto ambiental: Qualquer alteração nas características do meio abiótico, 

biótico ou antrópico, resultante da ação dos seres humanos. Qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetem 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 e a 

qualidade dos recursos ambientais. Modificações do meio ambiente por interferência 

humana, direta ou indiretamente, sendo elas benéficas ou adversas, que afetam a 

sociedade, a biodiversidade e a qualidade dos recursos ambientais.  

Insetívoro: organismo que se alimenta de insetos.  

Intemperismo: conjunto de processos químicos e físicos que alteram as rochas 

na superfície terrestre. 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

985 

Interflúvio: área do divisor topográfico que delimita diferentes bacias 

hidrográficas. 

Jazida: Depósito de substâncias minerais ou fósseis que podem ser 

encontradas no interior ou na superfície da Terra. 

Jusante: sentido para qual um curso d’água flui. Direção do exutório. 

Lençol freático: superfície da zona de saturação em um aquífero livre em que 

a pressão hidrostática é igual à pressão atmosférica. 

Lêntico: ecossistemas aquáticos caracterizados por águas paradas ou de baixo 

fluxo, tais como lagos, lagoas, poças e reservatórios.  

Lianas: são plantas que germinam no solo, mantêm-se enraizadas no solo 

durante toda sua vida e necessitam de um suporte para manterem-se eretas e crescerem 

em direção à luz abundante disponível sobre o dossel das florestas. As lianas são 

trepadeiras lenhosas. 

Licença de instalação (LI): Autoriza a instalação de empreendimento ou 

atividade de acordo com explicações constantes dos planos, programas e projetos 

aprovados, incluído as medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual 

constituem motivo determinante. 

Licença de operação (LO): Autoriza a operação do empreendimento ou 

atividade, após a verificação do cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com 

as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

Licença prévia (LP): Concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação. 

Lixiviação: Processo físico/químico de lavagem das rochas e dos solos, pelas 

águas das chuvas e pela irrigação, que provoca a remoção de nutrientes como potássio, 

cálcio e nitrogênio, tornando os solos mais pobres. A lixiviação é particularmente 

importante (e problemática) em solos despidos de cobertura vegetal e/ou com pouca 

capacidade de retenção de minerais. 

Lixão: Forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, sem nenhum 

critério técnico, caracterizado pela descarga do lixo diretamente sobre o solo, sem 

qualquer tratamento prévio, colocando em risco o meio ambiente e a saúde pública. 

Lótico: ecossistemas aquáticos caracterizados por águas com muito 

movimento. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Planta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dossel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planta_lenhosa


 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

986 

Manancial: Qualquer corpo d’água, superficial ou subterrâneo, utilizado para 

abastecimento humano, industrial, animal ou irrigação.  

Manejo sustentável: Forma planejada de interferir no ambiente natural. 

Compreende procedimentos baseados em conceitos ecológicos, permitindo o uso do 

ambiente sem provocar alterações na dinâmica das populações ou grande impacto 

ambiental. 

Mata ciliar: é a formação vegetal que ocorre nas margens dos rios, córregos, 

lagos, lagoas, olhos d'água, represas e nascentes. 

Mata nebular: Formações florestais que ocorrem nas costas mais elevadas das 

serras, acima de 1500 metros de altitude, numa faixa de transição entre as Florestas 

Montanas e as formações campestres. Tal denominação deve-se à ocorrência constante 

de condensação de umidade que, juntamente com baixas temperaturas e ventos 

frequentes, imprimem à paisagem aspecto bastante peculiar.  

Mastofauna: Fauna de mamíferos presente em um determinado local. 

Metais pesados: são metais com densidade superior a 5 g/cm³, tais como: 

mercúrio, cobre, cádmio, chumbo, zinco, cromo e níquel. Estes elementos, se presentes 

na água ou no ar em elevadas concentrações, podem retardar ou inibir os processos 

biológicos ou se tornarem tóxicos aos organismos vivos. Em geral, não são 

biodegradáveis e fazem parte da composição de muitos pesticidas, agrotóxicos, tintas, 

vernizes etc. Dois outros elementos não metálicos são também incluídos no grupo: o 

arsênio e o selênio. Embora o alumínio não seja um metal pesado, também é tóxico. 

Montante: sentido oposto ao fluxo de um curso d’água. Direção das cabeceiras. 

Nativo: Espécie vegetal ou animal originária de um determinado ecossistema ou 

área geográfica. 

Nicho: Nicho ecológico é a parte de um habitat, com condições específicas, é o 

modo como cada espécie, de animais ou de plantas vivem e sobrevivem. Nicho, em 

ecologia, é o conjunto de atividades que uma determinada espécie desempenha, como 

suas refeições, como ela obtém abrigo, se reproduz, etc. 

Nível freático: Distância entre a superfície e a zona saturada em água do solo. 

Nutrientes: Elementos ou compostos essenciais ao desenvolvimento e 

manutenção dos processos vitais dos organismos. Exemplo: carbono, oxigênio, 

nitrogênio e fósforo. 

Ocupação do solo: Ato de tomar posse física (existência concreta de um grupo 

social) do solo para desenvolver uma determinada atividade. 
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Pedogênese: processos de formação do solo. 

Percolação: Fluxo da água para baixo, através do solo ou de resíduos sólidos. 

Perímetro Urbano: Polígono que configura a área urbana dos munícios 

estabelecidos via planos diretores municipais. 

pH, ou potencial hidrogeniônico: indica a concentração de íons de hidrogênio 

em uma solução. É um parâmetro que serve para medir ou expressar a acidez ou a 

alcalinidade. O pH admite valores entre 0 e 14, sendo 7 o seu ponto neutro. Valores entre 

0 e 7 significam que a substância é ácida e de 7 a 14, que é alcalina. A maior parte dos 

processos vitais se desdobram em um pH neutro. Na água potável distribuída pela rede 

de abastecimento, o pH deve ficar entre 6,0 e 9,5. Para manter essa faixa, as estações 

de tratamento adicionam cal à água distribuída à população, para deixá-la mais alcalina. 

Poluição difusa: Também chamada de poluição não-pontual, se origina de 

diversas fontes não-registradas. 

Poluição sonora: Qualquer barulho que incomode ou prejudique os indivíduos. 

Algumas vezes, pode representar um risco à saúde. 

Ponto de amostragem: Um ponto determinado onde são tomadas amostras. 

Pteridófita: plantas sem flores que se reproduzem por esporos. Ex.: 

samambaias, xaxins e avencas (Resolução CONAMA n° 012/94). Espécie vegetal que 

forma esporângios, nas folhas ou em folhas modificadas, procedentes dos esporos 

formados pela planta mãe. 

Qualidade da água: Características químicas, físicas e biológicas relacionadas 

com o seu uso para um fim específico. 

Qualidade do ar: Qualidade do ar próximo ao nível do solo, expressa como 

concentração de poluente durante certo período de tempo. 

Radiação: Emissão e propagação de energia através do espaço ou de um meio 

material sob a forma de ondas eletromagnéticas (calor, luz, raios gama, raios X) e 

partículas subatômicas (elétrons, nêutrons etc.), sonoras etc. 

Reciclagem: Retorno ao sistema de produção de materiais descartados (papel, 

vidro, latas etc.) ou restantes de processos produtivos e de consumo, para destiná-los à 

fabricação de novos bens, com o objetivo de economizar recursos e energia. 

Recuperações de áreas degradadas: Recuperar a vegetação ou acelerar a 

sucessão vegetal atingindo pelo menos estágios iniciais ou chegando o mais próximo 

possível de seu estado original. Geralmente refere-se a recuperação de ambientes 
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florestais. Em alguns casos é necessário recompor outros elementos do ambiente 

original como o próprio solo, cursos de água etc. 

Recursos hídricos: Numa determinada bacia, a quantidade de águas 

superficiais ou subterrâneas disponível para uso. 

Rede de neblina: São redes especiais utilizadas na captura de aves (assim 

como morcegos) para fins científicos. 

Resíduo: Material ou resto de material cujo proprietário ou produtor não mais o 

considera com valor suficiente para conservá-lo. 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. 

Restauração: Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 

degradada o mais próximo possível da sua condição original. 

Risco ambiental: O efeito combinado da probabilidade da ocorrência de um 

acontecimento não desejado e a gravidade ou severidade das suas consequências em 

termos ambientais. 

Rotíferos: Os Rotífera ou rotíferos (do latim rota, roda + fera, aqueles que 

possuem) são um filo de animais aquáticos e microscópicos. O seu nome deriva do latim 

para “roda”, com referência à coroa de cílios que rodeiam a boca destes animais e que 

se movem rapidamente, para captar as partículas de alimento. 

Saneamento: Controle de todos os fatores do meio físico do homem que 

exercem ou podem exercer efeito deletério, sobre seu bem-estar físico, mental ou social. 

Conjunto das ações que tendem a conservar e melhorar as condições do meio ambiente 

em benefício da saúde. Conjunto de medidas com a finalidade de criar condições 

favoráveis à manutenção do ambiente e da saúde das populações. O controle de todos 

os fatores do meio físico do homem que exercem efeito negativo sobre seu bem-estar 

físico, mental ou social. 

Sedimento: Termo referente a partículas que foram depositadas por algum tipo 

de agente natural de transporte, como a água ou o vento. 

Sinergia: Ação simultânea de esforços, na realização de uma função ou 

fenômeno químico, no qual o efeito obtido pela ação combinada de duas substâncias 

químicas diferentes é maior do que a soma dos efeitos individuais dessas mesmas 

substâncias. Esse fenômeno pode ser observado nos efeitos do lançamento de 

diferentes poluentes num mesmo corpo d’água. 



 

 
 

 

EIA_RIMA_AEROPORTO_VILA_OLIVA_V7.DOCX 

989 

Sub-bosque: é o conjunto de vegetação de baixa estatura que cresce em nível 

abaixo do dossel florestal. A vegetação do sub-bosque consiste numa mistura de mudas 

e plantas jovens de árvores do dossel, juntamente com arbustos do sub-bosque e ervas. 

Surfactantes: agentes tenso-ativos como os detergentes. 

Talude: Terreno com a superfície inclinada. Pode ser de origem natural, 

resultante de uma escavação ou de um aterro. 

Talvegue: é a linha variável ao longo do tempo que se encontra no meio da 

junção mais profunda de um vale ou rio. 

Táxon: unidade taxonômica nomeada, pela qual indivíduos ou conjuntos de 

espécies são assinalados. 

Taxonomia: ciência que lida com a descrição, identificação e classificação dos 

organismos, individualmente ou em grupo, quer englobando todos os grupos 

(biotaxonomia), quer se especializando em algum deles, como ocorre no caso da 

fitotaxonomia e da zootaxonomia. 

Termorregulação: é o conjunto de sistemas de regulação da temperatura 

corporal de alguns seres vivos (em especial, mamíferos e aves). 

Terrícola: organismo que vive sobre ou no interior do solo.   

Turbidez: característica de um líquido que contem materiais em suspenção 

finos, mas visíveis, que impedem a passagem de luz através do líquido. 

Unidade 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 

(Lei n° 9.985/2000, art. 2º. I). São as Reservas Biológicas, Reservas Ecológicas, 

Estações Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Municipais, Florestas Nacionais, 

Estaduais e Municipais, Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de relevante interesse 

ecológico e Reservas extrativistas ou outras a serem criadas pelo Poder Público (Lei n° 

9.605/98). Áreas destinadas a guardar e proteger amostras significativas dos ambientes 

naturais, da biodiversidade genética, das belezas cênicas e de sítios históricos ou 

culturais, relacionados a objetivos ecológicos, culturais e econômicos.  

Variabilidade: Extensão da variedade genética existente para uma determinada 

espécie. 

Vazão: Volume de líquido que escoa através de uma seção por unidade de 

tempo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dossel_florestal
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Vegetação: Quantidade total de plantas e partes vegetais como folhas, caules e 

frutos que integram a cobertura da superfície de um solo. 

Vocalização: ato ou efeito de vocalizar, emissão de sons da voz, falados ou 

cantados. 

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. Canal resultante de 

erosão, causado pelo fluxo concentrado de água, usualmente durante e logo após 

tempestades. 

Zona: Divisão da área do município em áreas reservadas a determinadas 

atividades e usos. Divisão do espaço, incluindo espaço regional ou urbano, espaço 

geográfico amplo ou em nível planetário (como zona de vegetação). 

Zona de amortecimento: O entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito 

de minimizar os impactos negativos sobre a unidade (Lei n° 9.985/2000, art. 2º, XVIII). 

Zona de transição; o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 

humanas estão sujeitas às normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 

os impactos negativos sobre a unidade; local onde as atividades humanas estão sujeitas 

a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos 

sobre a unidade. 

Zoneamento: É o instrumento legal que regula o uso do solo no interesse do 

bem-estar coletivo, protegendo o investimento de cada indivíduo no desenvolvimento da 

comunidade. É o instrumento legal de que dispõe o Poder Público para controlar o uso 

da terra, as densidades de população, a localização, a dimensão, o volume dos edifícios 

e seus usos específicos, em prol do bem-estar social. Divisão de um território de acordo 

com os critérios e normas de uso e formas de ocupação do solo. 

Zooplâncton: conjunto dos organismos aquáticos que não têm capacidade 

fotossintética (heterotróficos ou heterótrofos) e que vivem dispersos na coluna de água, 

apresentando pouca capacidade de locomoção. 



Confie em quem sabe o que faz
e tem responsabilidade por você.

54.3027.6956
Av. Perimetral Bruno Segalla, 8954, Sala 703

Ed. Povegliano - Bairro Floresta
Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

www.garden.eng.br
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