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IDENTIFICAÇÃO



Nome / Razão Social: Pedreira e Concretos Caxiense Ltda

Nome Fantasia: Pedreira Caxiense

CNPJ: 88.831.888/0001-55

Endereço: Caxias do Sul - RS - CEP 95020-972
Estrada Represa Maestra, n� 1.500 – Vila Maestra

Telefone: (54) 3289.3200

Endereço Eletrônico: www.fagundes.com/pedreiracaxiense

Nome / Razão Social: Garden Consultoria Projetos e Gestao LTDA

Nome Fantasia: Garden Projetos

CNPJ: 07.351.538/0001-90

Endereço:
Caxias do Sul - RS - CEP 95020-460

Av. Perimetral Bruno Segalla, n� 8954, Sala 703, 
Edifício Povegliano Corporate - Bairro Floresta

Telefone: (54) 3027-6956

Registro CRBio: 000859-03/2015

Registro CREA: RS 140992

Registro IBAMA: CTF 1960748

Endereço Eletrônico: www.garden.eng.br

DADOS DO EMPREENDEDOR

DADOS DA CONSULTORIA AMBIENTAL
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Nome: Mina da Maestra

Endereço: Estrada Represa Maestra, n� 1500 - Vila Maestra 

Município: Caxias do Sul - RS

Inscrição Estadual 029/0177391

Licença de Operação 02106/2019

DNPM/Concessão de 
Lavra

810.034/1991
811.109/2009 

Cadastro Técnico Federal 
(IBAMA) 27143

Área do 
empreendimento:

35,05 hectares - Lavra atual

72,42 hectares - Ampliação da Lavra

Licenciamento ambiental:
Processo Administrativo N�  006885-05.67/14-8

Empreendedor N� 35430 - Pedreira e Concretos 
Caxiense LTDA

Empreendimento N� 70819 - Extração de Basalto- 

Autorização para manejo 
de fauna:

Autorização para Manejo de Fauna Silvestre 
AUTMFS N� 36/2015 - DL
AUTMFS N� 00106/2019

Termo de Anuência 
IPHAN:

Processo IPHAN n� 01512.010325/2014-05.
Parecer Favorável a Anuência de Todas as Licenças 
Ambientais (LP, LI e LO)

Ofício n� 1433/2016 / IPHAN-RS

DADOS DO EMPREENDIMENTO



APRESENTAÇÃO



EIA
Estudo de

Impacto

Aambiental

Impactos

na Fauna

Impactos

na Flora

Impactos

no Meio Físico

Impactos
Socioeconômicos

RIMA
Relatório de

Impacto

Ambiental

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) representa a síntese do Estudo de 
Impacto Ambiental (EIA). Tem como objetivo informar de forma acessível e 
resumida para os agentes envolvidos (população local, órgão ambiental, 
empreendedor, etc.) todos os aspectos do empreendimento, desde sua 
implantação, citando pontos positivos e negativos, até as características 
detalhadas do ambiente local. Trata-se de um documento de grande 
importância, pois fornece informações no intuito de nivelar o conhecimento dos 
agentes envolvidos sobre o empreendimento, facilitando no diálogo futuro. Os 
detalhes técnicos poderão ser consultados no Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

O QUE É ESTE DOCUMENTO?

08



09

SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O licenciamento ambiental é um importante instrumento que auxilia no controle 
das atividades humanas que interferem nas condições ambientais. Por meio de 
seu processo ocorre a conciliação entre os interesses da iniciativa privada, desen-
volvimento econômico e conservação dos recursos naturais, assegurando um 
ambiente sustentável para as próximas gerações. 

O processo de licenciamento ambiental surgiu através da Lei 6.938/1981, que 
dispõe sobre a Política Nacional do Meio ambiente e apresenta normas e diretri-
zes que visam a preservação ambiental. A licença ambiental determina ainda os 
condicionantes ambientais a serem cumpridos para a preservação do meio ambi-
ente.

LP

LI

LO

LICENÇA PRÉVIA

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

LICENÇA DE OPERAÇÃO

É a primeira parte do licenciamento ambiental, que deve ser solici-
tada para o planejamento inicial do empreendimento. Esta licença 
apenas aprova a viabilidade ambiental e estabelece as condições 
necessárias para o desenvolvimento do projeto. É importante dei-
xar claro que esta licença não autoriza a instalação do empreendi-
mento.

Esta licença aprova os projetos realizados para o empreendimento. 
É a que dá aval para o início das obras de implantação do projeto. 
Para que seja emitida é necessário atender todas as condicionantes 
da Licença Prévia.

Licença que autoriza o início do funcionamento do empreendimen-
to/obra, das atividades produtivas. É concedida após vistoria para 
verificar se todas as restrições impostas na Licença de Instalação 
foram atendidas.



SOBRE O 
EMPREENDIMENTO
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APRESENTAÇÃO
A mineração é (e continuará sendo) a 
principal atividade provedora de 
materiais para a humanidade. Os 
desafios técnicos, sociais e ambientais 
que se colocam para a indústria mine-
ral, em nível mundial, requerem o aper-
feiçoamento e o contínuo desenvolvi-
mento de novos métodos de mineração 
e de processamento de minerais que 
permitam minimizar os impactos ao 
meio ambiente e, ao mesmo tempo, 
fornecer os recursos necessários para a 
economia.

A produção de pedra britada e areia 
industrial pela Pedreira e Concretos 
Caxiense Ltda. se destina a atender o 
mercado regional, além de fornecer 
matéria prima para as usinas de con-
creto, base graduada e de asfalto 
usinado da região. Já a Prefeitura 
Municipal de Caxias do Sul utiliza os 
produtos no cascalhamento de ruas e 
estradas municipais, pavimentações 
asfálticas, construção e manutenção do 
sistema de drenagem pluvial (rede de 
esgotos e abastecimento de água), 
construção de obras de arte civis (esca-
darias, passarelas e pontes), contenção 
de encostas e diversos outros projetos, 
designados de interesse social.

O planejamento estratégico contem-
plou a ampliação da mina existente, 
ação necessária para atender à 
demanda de agregados de Caxias do 
Sul e região e utilizar de uma jazida 
conhecida através de anos de opera-
ção de modo à ter o melhor aproveita-
mento mineral onde o ambiente dispõe.

De acordo com os estudos realizados, 
verificou-se a existência de reservas de 
grande potencial para continuação da 
exploração desta pedreira sem que 
seja necessário promover a abertura de 
uma nova mina em local incerto, cau-
sando um maior impacto ambiental 
associado devido à rigidez locacional.

Equipamentos modernos de perfuração 
e de desmonte, carregamento e trans-
porte são utilizados na operação, além 
de britadores e peneiras de renomados 
fabricantes internacionais produzidos 
no Brasil. Os equipamentos existentes 
recebem manutenção periódica e são 
continuamente modernizados. A equi-
pe operacional é treinada e tem garan-
tido resultados econômicos e sociais 
amplamente satisfatórios. 

A expansão da atual frente de lavra 
possibilitará o alcance das metas de 
produção planejadas, associada ao 
estabelecimento de concorrência 
saudável na comercialização de britas, 
trazendo benefícios ao mercado consu-
midor, bem como a geração de empre-
gos para a região e arredores, aumento 
da arrecadação de impostos para a 
União, o Estado e Município, e apreciá-
vel auxílio para o desenvolvimento 
regional, com o fornecimento de maté-
ria-prima essencial para melhoria da 
infraestrutura da região.

As principais justificativas desta ampli-
ação encontram-se nos aspectos mer-
cadológicos e ambientais, diante da 
disponibilidade de oferta de bem 
mineral e consumo no raio de atuação. 



 MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
 Fonte: Garden Projetos 



13Área de mineração atual do empreendimento
Fonte: Garden Projetos

Fonte: Garden Projetos
Vista aérea da área de estudo



 ÁRE A DO EMPREENDIMENTO 
 Fonte: Garden Projetos 



 VISTA DA ÁREA DE ESTUDO 
 Fonte: Garden Projetos 



ALTERNATIVAS 
TECNOLÓGICAS
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ALTERNATIVAS LOCACIONAIS E TECNOLÓGICAS
A rigidez locacional é tida, pela maioria 
dos especialistas das áreas técnica e jurídi-
ca, como uma característica inerente de 
qualquer depósito mineral, vez que é 
oriundo da ação de vários eventos geoló-
gicos, nos quais interagem inúmeras variá-
veis e com desenvolvimento e evolução se 
estendendo por milhões de anos. A soma-
tória de eventos geológicos associado a 
condições ambientais favorecem na desco-
berta de jazidas viáveis, muitas vezes em 
áreas que se tornaram posteriormente 
áreas de preservação.

Adicionalmente, esta característica, aliada 
ao interesse nacional, à titularidade domi-
nial exercida pela União e ainda à impor-
tância do setor extrativista para o desen-
volvimento socioeconômico do país, atribui 
à atividade de mineração o caráter de uti-
lidade pública e interesse social.

A descoberta de concentração econômica 
de determinada substância mineral para 
fins de aproveitamento comercial é resul-
tado de levantamentos geológico-
prospectivos que definem seu real potenci-
al em termos de quantidade e qualidade, 
bem como das condições operacionais de 
extração, tendo como objetivo a futura uti-
lização do bem mineral nos vários setores 
da indústria de transformação. 

A Pedreira Caxiense hoje responde por 
cerca de 70% do fornecimento do material 
agregado, seguida por Fabrita em 
Farroupilha (10%) distante 25km do centro 
de Caxias do Sul, Mineração Florense em 
Flores da Cunha (10%) distante 13 km do 
centro de Caxias do Sul, Indústria de Britas 
Chemello em São Marcos (5%) distante 20 
km do centro de Caxias do Sul e os demais 
05% são complementados por pequenas 
mineradoras como Pedreira Guerra em 

Hoje, no atual cenário em que se encontra a 
mineração na região do entorno de Caxias 
do Sul (trabalhando com raio de 50Km do 
centro da Cidade) existem, além da 
Caxiense, outras 07 pedreiras ativas e 01 
inativa (Toniolo Busnello), que mesmo 
somando as suas poligonais úteis não 
atingem o porte da Caxiense.

Caxias do Sul (6 km do centro), Minassul em 
Farroupilha (16 km do centro), Concresul em 
bento Gonçalves (45km do centro) e 
Simonaggio em Garibaldi (40km do centro).

Durante o ano de 2019 a Pedreira Caxiense 
comercializou aproximadamente 520.000 t, 
correspondendo a 70% do consumo estima-
do no município de Caxias do Sul, sendo a 
40% deste valor em consumo pelo poder 
público (Prefeitura/SAMAE/CODECA), 50% 
em venda direto para consumidores diver-
sos e os outros 10% consumidos pela sua 
própria concreteira instalada junto a 
Pedreira Caxiense.

Nesse contexto, em um cenário de não 
ampliação da atual área de extração da 
Caxiense, haveria um desabastecimento de 
material agregado de forma imediata pela 
falta de fornecedores com produto. Em 
médio prazo as empresas que hoje possuem 
pequena contribuição no mercado teriam 
que aumentar sua produtividade e ampliar 
suas poligonais de extração, resultando em 
ampliação das áreas de supressão de 
vegetação e expandindo os impactos 
ambientais para pelo menos outras 07 
áreas no seu entorno imediato. Isso sem 
falar no aumento do valor do agregado, que 
está diretamente associado ao custo de 
transporte e que aumentará de forma 
exponenc ia l  pela d is tânc ia destas 
empresas em relação a área central de 
Caxias do Sul. 



O planejamento do avanço da extração de basalto na área do empreendimento foi 
dividido em três etapas: curto (22 anos), médio (39 anos) e longo prazo (aproxima-
damente 82 anos). Cabe ressaltar que os primeiros 5 anos de extração fazem parte 
da vigência da Licença de Operação, e que os valores de cada etapa foram apre-
sentados de forma cumulativa.

Durante essa fase a lavra tem como 
principal objetivo o avanço horizontal 
na frente oeste, e subordinadamente 
na frente norte/nordeste. Dentro deste 
estágio estão previstas as maiores 
intervenções sobre os recursos hídricos 
existentes na mina. Ao final da sua 
duração as APPs estarão totalmente 
recuperadas e os arroios configurados 
em seus novos traçados.

Duração: 22 anos.

Esta fase corresponde à configuração 
final de lavra. A praça final será única, 
conectando todas as frentes de explo-
ração. Avanço será feito primeiramente 
nas frentes oeste, sudoeste e leste, 
levando as bancadas às suas configu-
rações finais. Neste estágio se contem-
plam também a recuperação da área 
com o material estéril acumulado ao 
longo dos anos.

Duração: aproximadamente: 42 anos

PLANO DE LAVRA

CURTO PRAZO

Representação gráfica da fase de curto 
prazo da lavra

Fonte: Garden Projetos

Nesta fase, os avanços da lavra ocor-
rem simultaneamente nas frentes leste, 
oeste e sudoeste.

Nas frentes oeste e sudoeste a praça 
atinge sua configuração final, bem 
como os trechos de rampas que ligam, 
esse nível ao nível inferior.

Duração: 17 anos

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

Fonte: Garden Projetos

Representação gráfica da fase de médio 
prazo da lavra

Representação gráfica da fase de longo 
prazo da lavra

Fonte: Garden Projetos 18
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Desmonte da rocha:
consiste em perfurar 
o maciço rochoso, 
introduzir 
explosivos nas 
perfurações e 
detoná-los.

DESENVOLVIMENTO DA LAVRA

Decapeamento: 
remoção da 
camada de 
solo que 
recobre a 
jazida.

INÍCIO DO PROCESSO PRODUTIVO

removido e transportado 

e caminhões basculantes.

Após ter sido detonado e 
fragmentado, o material será 

com a utilização de 
escavadeiras hidráulicas 

A britagem 
primária tem a 
finalidade de 
cominuir a rocha 
desmontada. 

A pilha  intermediária 
também é conhecida por 
pilha ‘‘pulmão’’. Tem a 
finalidade de abastecer 
as britagens.

+ 90mm

Britador
Secundário

Britador
Terciário

- 1,27mm

+ 38mm

20mm

+ 28mm/

Brita 2
( )      + 28mm� �     

Brita 3

- 28/20mm

( )     
Brita 1

+ 11mm

+ 5mm

- 11mm
- 5mm

+ 20mm

(continua na pág. 20)
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(continuação)

Britador
Quartenário

+ 15mm

Brita 1 Cúbica
(     )

(     )
Brita 0 Cúbica

+ 4mm

+ 23mm

+ 11mm

 Pó de Brita
(     )- 4mm

Alimentador vibratório

Britador Primário

Pilha intermediária

Peneira vibratória

Correia de transporte

Britador

Produto final

Ciclone desempoeirador

LEGENDA

Sistema de controle 
de pó: instalado 

onde não é possível a 
utilização da 

aspersão de água. 
É composto por um 

Ciclone 
Desempoeirador que 

recolhe a poeira.

+ 20/21mm

Britador
Quartenário

Brita 0 Cúbica
(     )+ 3,2mm

(     )
Areia Industrial

- 3,2mm

(       )
 Brita 1 Cúbica

+ 11/13mm



ÁREAS DE 
INFLUÊNCIA



As Áreas de Influência são aquelas que, de alguma forma, serão afetadas pela 
implantação do empreendimento. Elas são divididas em 3 (três) grupos: meio físico, 
meio biótico (fauna e flora) e meio socioeconômico. A delimitação de cada área foi 
determinada a partir da análise dos prováveis impactos ocasionados pelo empre-
endimento sobre a população e os ecossistemas da região.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA
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As AII’s foram delimitadas de forma a abranger as áreas afetadas por impactos 
indiretos e de maior duração, cumulativos e/ou sinérgicos, em que os efeitos
 poderão ser percebidos à distâncias consideráveis do local do empreendimento. 

Ÿ AII  Meio  Físico e  Biótico: área  de 5.804,33 hectares. 
 

Ÿ AII  Meio  Socioeconômico: área de 168.173,94  hectares. 

ADA
ÁREA DIRETAMENTE AFETADA

AID
ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA

AII
ÁREA DE INFLUÊNCIA INDIRETA

Compreende  a  área  que sofre as alterações diretas pela implantação do 
empreendimento, ou seja, é a área que será futuramente minerada.

analisados (físico, biótico e socioeconômico) e ocupa  uma área de 72,42 ha.
Assim, a ADA  possui a mesma delimitação para todos os meios a serem 

Ÿ   AID  Meio  Físico:  área de 1.706,14 hectares. 

empreendimento em suas características físicas, biológicas, sociais e econômicas, 
a partir do avanço da mineração na ADA. Diferentemente da ADA, temos AID’s

 

As AID’s abrangem as áreas que sofrerão os impactos regionais do 

Ÿ AID  Meio  Biótico (Fauna e Flora): área de 1.343,81 hectares.

distintas para cada um dos meios analisados:

Ÿ AID Meio Socioeconômico: área de 2.602,47 hectares.



 Fonte: Garden Projetos 
 MAPA DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA UTILIZADAS NOS ESTUDOS 



DIAGNÓSTICO 
AMBIENTAL



MEIO FÍSICO
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Neste capítulo são apresentadas as 
características do meio físico para as 
áreas de influência do empreendimen-
to, considerando as seguintes áreas 
temáticas: clima, geomorfologia, 
geologia, hidrografia e hidrogeologia.

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

Fonte: Garden Projetos
Perfil de solo da área de estudo

Coleta de água superficial
Fonte: Garden Projetos 

Fonte: Garden Projetos 
Exposição de rochas vulcânicas 

Ÿ Coleta de amostras de água para 
análises laboratoriais e medidas de 
pH e temperatura em campo;

Ÿ  Descrições detalhadas de aflora-
mentos rochosos e de solo, especifi-
cando suas origens, formas, modos 
de colocação, características físicas 
como análise granulométrica, dure-
za, relevo gerado, interações, etc., 
características químicas possíveis de 
serem estabelecidas em campo; 

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 e posterior-
mente através dos levantamentos de 
campo nas áreas que o empreendedor 
forneceu as anuências dos proprietários 
para acesso. 
Para tanto, realizaram-se trabalhos 
como: 

Ÿ  Realização de furos de sondagens 
(exposição do solo até o afloramen-
to) para compreensão da jazida 
mineral.

Ÿ  Demarcação de pontos com GPS 
para confecção de mapas temáticos 
(geológico, geomorfológico, cober-
tura de solos, usos de solo, áreas 
suscetíveis a impactos diretos, etc.); 

 

Ÿ  Confecção de perfis geológicos de 
rocha e solo, bem como suas correla-
ções estratigráficas; 
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A altitude faz com que esta seja a região 
com o conjunto de médias de tempera-
turas mais baixas do RS, com invernos 
frios e verões amenos. A temperatura 
média anual varia entre 14-17°C. A 
temperatura média do mês mais frio 
oscila entre 8-14°C e a temperatura 
mínima média deste mesmo mês varia 
de 5-11°C. A temperatura média do mês 
mais quente varia de 23-29°C. nesta 
área, as temperaturas mínimas absolu-
tas no inverno já atingiram valores entre 
-7°C e -4°C e, no verão, as máximas 
absolutas oscilaram entre 35°C e 38°C.

Nesta região as chuvas são abundantes 
e oscilam entre 1700-2000 mm anuais 
bem distribuídas em 130-150 dias. 
Mensalmente é a região com maior 
quantidade de dias de chuva, totalizan-
do em média 12-15 dias, podendo 
atingir no mês de janeiro em algumas 
localidades 15-18 dias. O volume men-
sal de precipitação, em grande parte do 
ano, fica em torno de 135-175 mm, 
podendo atingir 115-135 mm no mês 
mais seco (março) e 175-215 mm no mês 
mais chuvoso (outubro). A umidade 
relativa mensal é mais alta, em virtude 
do maior aporte de umidade e das 
temperaturas mais amenas, ficando em 
torno de 75-80% na maior parte do ano.

A região do município de Caxias do Sul 
se insere na área de influência do Clima 
Subtropical IVb no Planalto Basáltico. 
Esta área sofre menor influência dos 
sistemas polares, porém com maior 
atuação dos sistemas tropicais maríti-
mos fortemente conjugados com efeito 
do relevo-altitude. Os sistemas frontais 
respondem pelo tempo em 22% dos dias 
do ano e são responsáveis pela maior 
parte das precipitações. A trajetória 
litorânea da FPA no verão responde 
pelos elevados totais pluviométricos que 
ocorrem na região. No entanto, a proxi-
midade do oceano e entrada dos siste-
mas marítimos associados ao relevo 
abrupto da região também levam à 
ocorrência de chuvas orográficas impor-
tantes, o que aumenta em muito a umi-
dade.

CLIMA

Fonte: INMET  
Climograma de Caxias do Sul

Gráfico do regime de insolação
Fonte: INMET  

Balanço Hídrico de Caxias do Sul
Fonte: INMET  

Rosa dos ventos de Caxias do Sul
Fonte: INMET 

WEST EAST

25%

20%

15%

10%

5%

SOUTH
Resultant Vector

352 deg - 23%

>=11,10

8,80 - 11,10

5,70 - 8,80

3,60 - 5,70

2,10 - 3,60

0,50 - 2,10

Calms: 12,22%

WIND SPEED
(m/s)

NORTH

Deficiência

140,0

120,0

110,0

80,0

60,0

40,0

20,0

-20,0

0,0

Excedente Retirada Reposição
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GEOMORFOLOGIA
A geologia regional de Caxias do Sul é 
caracterizada pela ocorrência de rochas 
vulcânicas ácidas e básicas mesozoicas 
da Formação Serra Geral e por depósi-
tos de sedimentos quaternários.

Os sedimentos quaternários estão 
representados por depósitos fluviais 
pouco desenvolvidos ocupando as 
calhas dos cursos d'água atuais e se 
constituem de areias e cascalhos. O que 
se observa na região é a ocorrência 
predominante dos sedimentos mais 
grosseiros nas porções de cabeceiras 
dos rios. A disposição e as característi-
cas texturais destes depósitos, nos quais 
estão praticamente ausentes frações 
finas como argila e silte, refletem as 
condições de alta energia dos rios que 
decorrem do elevado gradiente 

GEOLOGIA

As formas de relevo dessa região, que 

O relevo é formado por um conjunto de 
formas de topos tubulares, conforman-
do feições de rampas inclinadas e 
lombas. Os modelados de dissecação 
são mediantes fortes caracterizando 
presença de incisões, com vertentes de 
declividade forte. Neste tipo de morfo-
logia são comuns sulcos estruturais, 
cristas e morros de testemunhos. O grau 
de predisposição à erosão ou erosão 
morfodinâmica é médio, e representa 
os processos morfodinâmicos atuantes.

A área do empreendimento pertence 
ao Domínio Morfoestrutural Bacias e 
Região Geomorfológica Planalto das 
Araucárias e Unidade Geomorfológica 
Planalto dos Campos Gerais.

Perfil de solo da área de estudo e exposição de rochas vulcânicas
Fonte: Garden Projetos

foram esculpidas especialmente em 
rochas efusivas ácidas da Formação 
Serra Geral e ocorrem normalmente 
capeando as rochas efusivas básicas, 
e s t ã o  i n s e r i d a s  n a  U n i d a d e 
Geomorfológica Planalto dos Campos 
Gerais.

A distribuição dos ventos no município de 
Caxias do Sul é bimodal ao longo do 
eixo N-S, sendo mais frequentes os 
ventos de norte. Secundariamente os 
ventos de noroeste se destacam em 
relação aos outros vetores. Os ventos 
mais intensos geralmente sopram do 
norte e noroeste, mas pouco frequente-
mente ultrapassam os 10 m/s.



A área em questão está inserida na 
microbacia do Arroio Maestra, a qual 
faz parte da sub-bacia do Rio Tega, 
sendo este um tributário da margem 
esquerda do Rio das Antas.

A Bacia Hidrográfica do Taquari-Antas 
apresenta uma área de 20.500 km², 
possuindo 90% de sua rede hidrográfica 
encaixada em litologias da Formação 
Serra Geral. Suas nascentes situam-se 
nas superfícies elevadas do Planalto 
das Araucárias, em cotas altimétricas 
por vezes superiores a 1000 metros, 
enquanto que, sua foz, confluência dos 
rios Taquari e Jacuí, dá-se em áreas de 
relevos aplanados, em altitudes inferi-
ores a 50 metros na Depressão Central 
Gaúcha.

Fonte: Garden Projetos 
Detalhamento da rocha Contexto hidrográfico do município

Fonte: Garden Projetos - adaptado de Hazenack (2010) 
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hidráulico dos seus cursos e da sua 
idade muito recente. Também são 
frequentes os depósitos de colúvio, 
principalmente nas porções basais das 
vertentes, que podem alcançar vários 
metros de espessura.

O Vulcanismo da Bacia do Paraná, 
também denominado Formação Serra 
Geral, constitui uma pilha de rochas 
basálticas, dominantes, riolíticas de 
idade cretácea (138 a 128 milhões de 
anos), que cobrem uma área aproxi-
mada de 1.200.000 km² no Brasil, nos 
estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo e Mato 
Grosso do Sul, Uruguai, Argentina e 
Paraguai. O Brasil detém aproximada-
mente 80% da área desta província 
vulcânica, a qual ocupa por volta de 
55% do território do Rio Grande do Sul. 
A espessura do pacote varia de poucas 
dezenas de metros, nas bordas da 
Bacia do Paraná, até 1.800 metros na 
região de Presidente Prudente, interior 
de São Paulo, com valor médio de 700 
metros. Com isso, o volume estimado 
desse vulcanitos é da ordem de 850 
km³.

A Província Vulcânica da Bacia do 
Paraná apresenta uma compartimen-
tação litoquímica marcada pela ocor-
rência de basaltos enriquecidos em 
titânio, elementos incompatíveis e na 

razão isotópica 87Sr/86Sr na sua 
porção setentrional, ao norte do 
Lineamento do Rio Piquiri, denomina-
dos Basaltos Alto Titânio, e basaltos 
empobrecidos nestes mesmos constitu-
intes na porção meridional, ao sul do 
Lineamento do Rio Uruguai, denomina-
dos Basaltos Baixo Titânio. Entre os 
lineamentos citados, ocorrem vulcanitos 
com características químicas interme-
diár ias ,  denominados  Basa l tos 
Transicionais.



Fonte: Garden Projetos 
Arroio encontrado na área de estudo

Fonte: Garden Projetos 
Açude na área de estudo

Açude na área de estudo
Fonte: Garden Projetos 
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A situação do município de Caxias do 
Sul, entretanto, não se restringe apenas 
à bacia do Taquari-Antas, estando 
inserido também dentro da bacia do 
Caí.

O Rio Taquari nasce no extremo leste do 
Planalto das Araucárias com a denomi-
nação de rio das Antas. Com traçado de 
direção geral E-W, apresenta vale em 
“V” fechado e profundo. Descreve no 
seu curso sinuosidades de ângulos bem 
fechados. Apresenta-se adaptado às 
linhas estruturais do sistema de fratura-
mentos existentes na região, assim como 
seus tributários. Estes apresentam os 
cursos com certo paralelismo e são de 
pequenas extensões; os da margem 
direita têm direção geral N-S; os da 
margem esquerda, SE-NW. A partir da 
confluência com o rio Carreiro, nas 
imediações de Bento Gonçalves, passa a 
denominar-se rio Taquari, apresentan-
do seu curso fluvial com uma orientação 
geral NE-SW, iniciada a montante, logo 
após a confluência com o rio Lajedo 
Grande.

O principal recurso hídrico presente na 
AID é o Arroio Maestra, incluindo-se 
neste caso a principal feição de aprove-
itamento da bacia que é a Represa 
Maestra. Estra cria o reservatório de 
abastecimento de mesmo nome, que 
drena uma área de 15 km² da região 
majoritariamente urbana de Caxias do 

A classificação do padrão de drenagem 
na microbacia do Arroio Maestra, com 
base na geometria dos canais, apresen-
ta como tipo fundamental o padrão 
angular. Neste padrão de drenagem os 
rios apresentam um forte controle 
estrutural exercido pelas falhas ou 
sistemas de diaclasamentos. Ocorre em 
áreas com presença de falhas que se 
cruzam em ângulos não retos (OLIVEIRA 
E BRITO, 1998).

Sul. A ocupação da bacia é fortemente 
urbana, especialmente nas suas cabe-
ceiras sul e leste, sendo que na porção 
norte ainda predomina um padrão de 
ocupação menos adensado.



Fonte: Garden Projetos 
Esquema hidrogeológico simplificado da área de estudo

Fonte: Garden Projetos 
Açude na área de estudo

O Sistema fraturado Serra Geral é 
assim denominado devido à presença 
de diaclases e geocláses ou geofratu-
ras. 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 pro-
fundos 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 fratu-
ras 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.

Com relação à dinâmica do aquífero, o 
modelo hidrogeológico conceitual 
indica que a recarga é realizada princi-
palmente por infiltração direta a partir 
do excedente hídrico das precipitações 
pluviométricas, através dos solos resi-
duais em áreas localizadas em zonas 
de fraturas e topografia pouco aciden-
tada com boa espessura de solo e/ou 
manto de alteração além da presença 
de vegetação natural.

HIDROGEOLOGIA
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Vista geral da área de estudo

A fitofisionomia de vegetação herbá-
ceo-arbustiva é composta em sua 

Na Área de Influência Direta (AID) 
ocorrem quatro fisionomias bem distin-
tas, a vegetação herbáceo-arbustiva, 
áreas de silvicultura (principalmente de 
Eucalyptus sp.), pequenas áreas de 
cultivo agrícola próximas a áreas 
residenciais e a Floresta Ombrófila 
Mista ou Floresta com Araucária. 

Conforme a classificação do Manual 
Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 
2012), na cidade de Caxias do Sul 
podem ser observadas três tipos de 
formações vegetais ,  a  F loresta 
Ombrófila Mista (floresta com araucá-
ria), Estepe Gramíneo Lenhosa (campos 
de altitude e campos da fronteira sul do 
Estado) e Floresta Estacional Decidual 
(floresta caducifólia) (Lei da Mata 
Atlântica, 11.428, de 22 de dezembro 
de 2006). 

De acordo com esta classificação, as 
áreas de influência do empreendimen-
to estão inseridas na formação da 
Floresta Ombrófila Mista, onde ocorrem 
formações florestais. 

maioria por espécies das famílias  
Apiaceae, Asteraceae e Poaceae, e 
ocorre geralmente em locais onde 
houve a remoção da floresta nativa 
para o plantio de espécies exóticas e a 
instalação de pequenas residências e 
monoculturas. Muitas destas espécies 
são pioneiras e, portanto, são observa-
das como iniciadoras do processo de 
sucessão ecológica. 

A vegetação exótica é composta por 
talhões de Eucalyptus sp. (eucalipto) e 
Pinus sp. (pinus) esparsos e de peque-
no porte, assim como alguns indivíduos 
isolados ao longo das margens das 
estradas. Além das espécies supracita-
das, ocorrem em meio à vegetação 
nativa, a uva-do-japão (Hovenia 

dulcis) e o ligustro (Ligustrum luci-

dum), as quais são espécies arbóreas 
exóticas de crescimento rápido, polini-
zadas por insetos e dispersadas por 
aves. Estas espécies apresentam raízes 
superficiais que se adaptam facilmente 
a diversos ambientes, sendo que sua 
dispersão ocorre de maneira rápida, 
competindo assim com espécies nativas 
de forma a dificultar sua regeneração.
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O inventário fitossociológico foi reali-
zado a partir do método de parcelas 
amostrais através da amostragem 
seletiva (IBGE, 2012), em que a locali-
zação das parcelas é estabelecida 
arbitrariamente, baseando-se na 
acessibilidade ou em locais representa-
tivos da população sob estudo por meio 
de distribuição não-contígua entre as 
parcelas. Foram realizadas 109 unida-
des amostrais na área do empreendi-
mento, além de caminhamento por 
toda a área de estudo para levanta-
mento florístico e identificação de 
espécies imunes ao corte e/ou ameaça-
das de extinção. 

METODOLOGIA

RESULTADOS

O dossel é formado por indivíduos das 
espécies exóticas supracitados e das 
espécies nativas Myrsine coriacea 
(capororoca) e Matayba elaegnoides 

(camboatá-branco). 

Na vegetação em estágio inicial de 
regeneração, esta formação é compos-
ta por espécies arbustivas e arbóreas, 
predominando indivíduos jovens ou de 
pequeno a médio porte. Além disso, são 
poucos os indivíduos de espécies arbó-
reas que possuem maior porte, sendo 
que estes são de espécies exóticas, 
como o quiri (Paulownia tomentosa), 
uva-do-japão (Hovenia dulcis) e 
principalmente o ligustro (Ligustrum 

luciduum). 

O estrato arbustivo/arbóreo é compos-
to por espécies pioneiras de crescimen-
to rápido, tais como Matayba elaegnoi-

des (camboatá-branco), Cupania 

vernal is  ( camboatá-vermelho) , 
Myrsine coriacea (capororoca) e 
Eugenia involucrata (cerejeira). Um dos 
fatores que limita o estabelecimento e 
crescimento das demais espécies é a 
presença de espécies exóticas invaso-
ras. 

Na Área Direta Afetada – ADA, a partir 
do inventário florestal, foi possível 
registrar a ocorrência de um total de 90 
espécies arbóreas, pertencentes a 69 
gêneros de 37 famílias botânicas.

Na área do empreendimento as flores-
tas são representadas por matrizes de 
vegetação em estágio inicial, médio e 
avançado de regeneração segundo 
Resolução CONAMA n° 33/1994. Araucária

Araucaria angustifolia
Fonte: Garden Projetos

Identificação e locação de indivíduos de 
Dicksonia sellowiana

Fonte: Garden Projetos 
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A vegetação em estágio médio de 
regeneração apresenta de forma mais 
significativa espécimes de Araucaria 

angustifolia (araucária) no estrato 
superior e no sub-bosque exemplares 
jovens de Dicksonia sel lowiana 
(xaxim). No estrato regenerante nota-
se a presença de espécies oportunistas 
e pioneiras, tais como Eugenia hiemalis, 

Eugenia involucrata  (cerejeira), 
Erythroxylum deciduum  (cocão), 
Allophylus edulis (chal-chal), Lithraea 

brasiliensis (aroeira-preta), Trema 

micrantha  (grandiúva), além de 
espécies das famílias Piperaceae e 
Myrtaceae.

Gomesa sp.
Fonte: Garden Projetos

Orquídea
Eichhornia crassipes

Aguapé
Fonte: Garden Projetos

Fonte: Garden Projetos
Dicksonia sellowiana

Xaxim

A porção oeste da área é a mais 
afetada pela ação antrópica, onde 
localiza-se uma criação de cavalos e 
histórico de remoção da vegetação 
nativa, principalmente das espécies 
com interesse econômico (Lauraceae e 
Araucariaceae). Devido a alteração 
das condições pretéritas, ocorreu a 
invasão de Chusquea sp. (bambu), que 
aproveita da maior disponibilidade de 
fotoperíodo para colonizar áreas com 
solo desnudo. Em diversos pontos é 
nítida a abertura de clareiras oriundas 
do corte seletivo pretérito, fato que 

Fonte: Garden Projetos

Canudo-de-pito
Escallonia bifida
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Quanto às espécies ameaçadas de 
extinção, foram registrados na ADA 101 
indivíduos de Araucaria angustifolia, 
2.902 de Dicksonia sellowiana e 4 de 
Erythrina falcata, sendo que a maioria 
destes indivíduos estão localizados no 
fragmento florestal localizado na 
porção sudoeste da ADA.

No dossel destaca-se a presença de 
Araucaria angustifolia (araucária), 
Sloanea monosperma (carrapicho), Ilex 

paraguariensis (erva-mate), Ocotea 

puberula  ( canela-guaicá)  e  O. 

p u l c h e l l a  ( c a n e l a - l a g e a n a ) . 
Na vegetação em estágio avançado, 
embora em alguns pontos faltem as 
espécies de maior porte e madeira mais 
nobre, a complexidade, estruturas e 
diversidade específica da formação, 
permitem inferir que não houve corte 
raso da floresta nessas áreas a muitos 
anos. Ocorrem, inclusive, alguns ele-
mentos típicos das matas preservadas, 
como Dicksonia sellowiana (xaxim) de 
até 4 metros de altura, exemplares de 
Araucaria angustifolia de grande porte 
associados a elementos típicos de 
Floresta Ombrófila Mista (FOM) tais 
como as Lauraceae e Myrtaceae.

A formação em estágio avançado, 
apresenta um dossel superior fechado e 
com copas largas, que se sobressaem 
claramente do sub-bosque, com diver-
sas epífitas e lianas de difícil acesso 
para identificação, podendo destacar o 
gênero Vriesea como dominante. 

favorece o estabelecimento de espécies 
exóticas, tais como Hovenia dulcis 

(uva-do-japão) e Ligustrum luciduum 

(ligustro), ambas abundantes nas 
unidades amostrais deste estágio.

Bromélia
Vriesea gigantea

Fonte: Garden Projetos

Nenúfar
Nymphaea odorata

Fonte: Garden Projetos

Tillandsia aeranthos

Cravo-do-mato
Fonte: Garden Projetos
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Para os animais que fazem parte da 
herpetofauna as metodologias utiliza-
das foram: busca ativa limitada por 

Estudar a composição da fauna,  consti-
tui uma importante ferramenta não só 
para conhecer sua biodiversidade, como 
também definir estratégias que minimi-
zem os impactos causados pela ocupa-
ção de ambientes naturais. Assim, na 
área do empreendimento foram inven-
tariados vertebrados (peixes, anfíbios, 
répteis, aves e mamíferos) e outros 
organismos aquáticos (fitoplâncton, 
zooplâncton e macroinvertebrados 
bentônico) encontradas na Área 
Diretamente Afetada – ADA e na Área 
de Influência Direta (AID) do futuro 
empreendimento, no período da prima-
vera, verão, outono e inverno, entre os 
anos de 2015, 2016 e 2019, por meio da 
aplicação de variadas técnicas de 
amostragem. Além disso, o estudo 
também contemplou o levantamento de 
uma lista de ocorrências potencial da 
fauna na Área de Influência Indireta – 
AII. 

O 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 (SILVA, 1994). 
Porém, devido a extensão do território 
estadual, essa riqueza de espécies 
tende a variar de região para região.

Para ictiofauna, grupo que compreende 
os peixes, foram utilizadas as metodo-
logias de redes de espera, puçás, tarra-
fas e covos.

tempo, busca ativa em sitio reprodutivo 
e armadilhas do tipo pitfall.

A partir da compilação dos dados de 
ocorrência potencial da fauna de verte-
brados na área de influência indireta 
(AII) do empreendimento, foi gerada 
uma lista de 360 espécies, sendo 105 
representantes da ictiofauna, 53 da 
herpetofauna, 174 da avifauna e 28 da 
mastofauna. Das quais foi confirmada a 
ocorrência de 222 espécies durante 
amostragem na ADA e AID, distribuídas 
entre Ictiofauna (N=14), herpetofauna 
(N=32), avifauna (N=148) e mastofauna 
(N=28).

Por sua vez a compilação dos dados de 
ocorrência potencial de fitoplâncton, 
zooplâncton e macroinvertebrados 
bentônicos na AII gerou uma lista de 165 
táxons, das quais 130 foram confirma-
das durante a amostragem na ADA e 
AID.

Para o grupo das aves, a amostragem 
ocorreu através de levantamento exa-
ustivo (qualitativo) e pontos de escuta 
(quantitativo).

Já os outros organismos aquáticos 
(fitoplâncton, zooplâncton e macroin-
vertebrados bentônico) foram amostra-
dos por meio de redes de plâncton e 
puçá.

Para mamíferos os métodos utilizados 
foram armadilhas fotográficas, redes de 
neblina, busca ativa, transecções veicu-
lares e armadilhas do tipo pitfall e 
tomahawk. 

INTRODUÇÃO
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Rede para captura de Ictiofauna

Fonte: Garden Projetos 
Covo para captura de Ictiofauna

Fonte: Garden Projetos 
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Metodologia para registro de aves
Fonte: Garden Projetos 

Armadilha fotográfica
Fonte: Garden Projetos 

Rede de espera para amostragem de peixes
Fonte: Garden Projetos Fonte: Garden Projetos 

Tarrafa para captura de Ictiofauna

Fonte: Garden Projetos 
Metodologia Pitfall Puçá para captura de Ictiofauna 

Fonte: Garden Projetos 
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A herpetofauna compreende o grupo 
dos anfíbios, que são os sapos, rãs, 
pererecas e cecílias, e dos répteis, que 
são os lagartos, serpentes, tartarugas e 
jacarés. 

O grupo dos anfíbios na área amostra-
da (ADA e AID) é representado por 20 
espécies de anuros, uma espécie de 
cecília, totalizando 21 espécies. Dentre 
essas espécies predominam aquelas 
que toleram alterações no ambiente 
natural como, o sapo-comum (Rhinella 
icterica), a pererequinha do brejo 
(Dendropsophus minutus), o sapo 
martelo (Boana faber), a perereca do 
banhado (Boana pulchella), a rã-
chorona (Physalaemus sp.) (CONTE; 
ROSSAFERES, 2007). Além de espécies 
menos generalistas como, sapo-de-
cifres (Proceratophrys bigibbosa) e rã-
da-mata (Ischnochnema henseli).

Com relação a abundância e distribui-
ção sazonal de espécies, no grupo dos 
anfíbios, o sapo-comum (Rhinella 
icterica) e a rã touro (Lithobates cates-
beianus), além de mais abundantes, 
foram encontradas em todas as campa-
nhas realizadas. Já para o grupo dos 
répteis a espécie mais abundante foi o 
lagarto teiú (Salvator merianae) que foi 
registrada apenas nas campanhas de 
primavera e verão. Essa espécie apre-
senta atividade sazonal bem demarca-
da, sendo visto apenas durante os meses 
de primavera e verão no Rio Grande do 
Sul, pois permanece inativa de abril a 
setembro.

As estações do ano que apresentaram 
maior riqueza e abundância de espécies 
foram primavera e verão. No outono e 
inverno os índices de ambas foram 
menores, já que esses animais evitam 
expor-se em condições climáticas mais 
extremas, visto que são animais que 
controlam a temperatura corporal com a 
temperatura do ambiente.

Já os répteis foram representados por 
11 espécies da ordens Testudinata, 
Squamata e Serpentes. Dentre essas 
espécies a jararaca (Bothrops jararaca) 
e a cruzeira (Bothrops alternatus), que, 
por serem serpentes, sofrem grande 
pressão por parte da população que, 
por medo de acidentes, acabam matan-
do-as.

Cobra-verde
Philodryas olfersii

Fonte: Garden Projetos

Fonte: Garden Projetos
Hypsiboas faber

Sapo-martelo

Salvator merianae 
Fonte: Garden Projetos

Teiú
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Scinax fuscovarius

Perereca-das-casas
Fonte: Garden Projetos Fonte: Garden Projetos

Physalaemus lisei

Rã-espuma

Rã-listrada
Leptodactylus gracilis

Fonte: Garden Projetos Fonte: Garden Projetos

Sapo-comum
Rhinella henseli

Rhinella icterica
Fonte: Garden Projetos

Sapo-comum
Fonte: Garden Projetos
Anisolepis grilli

Lagarto-das-uvas



AVIFAUNA
Com relação a avifauna, foram regis-
tradas nas áreas de influencia (ADA e 
AID) do empreendimento de 148 espé-
cies. Dentre essas espécies, destacam-
se 27 espécies consideradas endêmicas 
da Mata Atlântica (PARKER et al., 1996 
e BORNSCHEIN & REINERT, 2000) e 23 
espécies migratórias que residem no 
estado apenas nas estações quentes do 
ano (BENCKE et al., 2010).

De forma geral as espécies de aves 
diagnosticadas apresentaram grande 
diversidade de hábitos, desde espécies 
generalistas, que utilizam a área como 
um todo, capazes de resistir a altera-
ções ambientais como também grupos 
de espécies especialistas de habitat 
que necessitam de ambientes preser-
vados como arapaçu-rajado (Xip-
horhynchus fuscus ) ,  arapaçu-
escamado-do-sul (Lepidocolaptes 
falcinellus) e trepadorzinho (Helioble-
tus contaminatus).  

Na ADA, Thraupide foi a família mais 
rica, enquanto que as espécies mariqui-
ta (Setophaga pitiayumi), pula-pula 
(Basileuterus culicivorus) e pula-
pula-assobiador (Myiothlypis leuco-
blephara), da família Parulidae, foram 
as que apresentaram maiores valores 
de abundância. 
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Surucuá-variado

Fonte: Garden Projetos
Trogon surrucura

Tesourinha
Fonte: Garden Projetos

Tyrannus savana

Tucano-do-bico-verde
Fonte: Garden Projetos

Ramphastos dicolorus

Não foram encontradas espécies de 
aves ameaçadas de extinção de acordo 
com as listas nacional e regional (Por-
taria nº  444/2014 e Decreto nº 
51.797/2014), no entanto, as espécies 
picapauzinho-carijó (Picumnus nebu-

losus), pica-pau-dourado (Piculus 

aurulentus), grimpeiro (Leptostenura 

setaria) e gralha-azul (Cyanocorax 

caeruleus) são consideradas quase 
ameaçadas em nível global (IUCN, 
2017).
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Bacurau-da-telha
Fonte: Garden Projetos

Hydropsalis longirostris

Carrapateiro
Fonte: Garden Projetos

Milvago chimachima

Asio stygius
Fonte: Garden Projetos

Mocho-diabo
Fonte: Garden Projetos

Gavião-carijó
Rupornis magnirostris

Chiroxiphia caudata
Fonte: Garden Projetos

Tangará
Cyanocorax caeruleus

Fonte: Garden Projetos

Gralha-azul



MASTOFAUNA

Em meio as espécies registradas, 05 são 
classificadas como vulneráveis à extin-
ção (Decreto n° 51797/2014; Portaria nº 
444/2014; IUCN, 2017) e uma, tatu-
mulita (Dasypus hybridus) é avaliada 
como quase ameaçada (IUCN, 2017). As 
espécies tamanduá-mirim (Tamandua 
tetradactyla), jaguatirica (Leopardus 
pardalis) e cutia (Dasyprocta azarae) 
são classificadas como vulneráveis 
apenas na lista regional, já o bugio-
ruivo (Alouatta guariba clamitans) é 
considerado vulnerável tanto pela lista 
regional como nacional e por sua vez o 
gato-do-mato-pequeno (Leopardus 
guttulus) é citado nas três listas avalia-
das.

Na área do empreendimento predomi-
nam espécies de habito terrestre que 
ocorrem tanto em formações florestais 
como áreas abertas. Dentre essas (Mus 
musculus), tatu-galinha (Dasypus 
novemcinctus) e morcego-cauda-
grossa (Molossus molossus), foram as 
que apresentaram maiores valores de 
abundancia na ADA

Em levantamento de dados primários 
realizado na ADA e AID do empreendi-
mento, foram diagnosticadas 28 espéci-
es de mamíferos silvestres, o que corres-
ponde a 45,90% das espécies de ocor-
rência potencial para a região do 
empreendimento. 
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Cachorro-do-mato
Fonte: Garden Projetos

Cerdocyon thous

Cuíca
Monodelphis dimidiata

Fonte: Garden Projetos

Cavia aperea
Fonte: Garden Projetos

Preá
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Fonte: Garden Projetos
Mus musculus

Camundongo
Dasyprocta azarae

Cutia
Fonte: Garden Projetos

Morcego
Molossus molossus

Fonte: Garden Projetos

Fonte: Garden Projetos
Coendus villosus

Ouriço-caixeiro
Dasypus novemcinctus

Fonte: Garden Projetos

Tatu-galinha



ICTIOFAUNA
Os peixes, compreende um dos grupos 
mais diversificados dentre os vertebra-
dos, uma vez que habitam diferentes 
tipos de ambientes aquáticos e possu-
em variadas estratégias reprodutivas e 
alimentares.

Tambicu-branca (Oligosarcus jenynsii) 
e carpa (Cyprinus carpio) compõem 
uma ictiocenose comum capturada em 
pesca, e tem sido cada vez mais utiliza-
da na alimentação, apresentando 
importância econômica (BIASSI et al., 
2017). As demais espécies são de 
pequeno porte, sem importância 
comercial para a alimentação humana.

A família Characidae foi a mais repre-
sentativa em termos de abundância e 
riqueza (8 espécies). Por sua vez, a 
espécie Phalloceros caudimaculatus 
da família Poeciliidae foi a mais abun-
dante na área do empreendimento.

Durante o período de amostragem, 
foram registradas 14 espécies de 
peixes na área diretamente afetada 
pelo empreendimento. Nenhuma 
dessas espécies são classificadas como 
ameaçada de extinção pelas listas 
oficiais (Decreto nº 51.797/2014; 
Portaria nº 444/2014; IUCN, 2017).
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Carpa
Cyprinus carpio

Fonte: Garden Projetos

Acará-peva
Fonte: Garden Projetos

Australoheros facetus

Lambari
Hyphessoprycon luetkenii

Fonte: Garden Projetos
Phalloceros caubimaculatus

Fonte: Garden Projetos

Barrigudinho
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FITOPLÂNCTON, ZOOPLÂNCTON E 
MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS
Compreende o fitoplâncton, zooplânc-
ton e macroinvertebrados bentônicos.

Os resultados obtidos na ADA e AID do 
empreendimento revelam a presença 
de uma comunidade composta por 44 
táxons de fitoplâncton, 22 táxons de 
zooplâncton e 64 táxons de macroin-

O zooplânctonica é constituído princi-
palmente por protozoários, rotíferos, 
cladóceros e copépodos (crustáceos) e 
larvas de insetos. Essa comunidade 
atua como condutor do fluxo de ener-
gia, dos produtores primários para os 
consumidores de níveis tróficos superio-
res (ESTEVES, 2011).

Já os macroinvertebrados bentônicos 
são todos os invertebrados que habi-
tam o substrato de fundo, representa-
dos por moluscos, anelídeos, platelmin-
tos, crustáceos, ácaros e, principalmen-
te, pelos estágios juvenis de várias 
ordens de insetos.

O fitoplâncton é constituído, principal-
mente, por algas e cianobactérias que 
vivem suspensas na água e constituem 
a base da cadeia alimentar dos ecos-
sistemas aquáticos (ESTEVES, 2011).

Ceratium furcoides
Dinophyceae

Fonte: Garden Projetos
Plecoptera, Perlidae

Anacroneuria

Fonte: Garden Projetos

Arcella sp.

Fonte: Garden Projetos
Amoebozoa

vertebrados bentônicos. Dentre as 
espécies registradas destaca-se os 
gêneros de fitoplâncton Ceratium 
(dinoflagelado), Aulacoseira (alga 
diatomácea) e Pinnularia (alga diato-
mácea), os gêneros de  zooplâncton 
Arcela (tecameba) e Centropyxis  
(tecameba) e a espécie exótica 
Kellicottia bostoniensis (rotífero), além 
dos macroinertebrados do gênero 
Aegla que indicam melhor estado de 
conservação em alguns pontos, estando 
a espécie Aegla inermis (caranguejo-
de-água-doce) categorizada como em 
perigo (EN) e Aegla serrana como 
vulnerável (VU) a extinção (Portaria nº 
444/2014 e Decreto nº 51.797/2014).  



MEIO SOCIOECONÔMICO
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O município de Caxias do Sul está 
localizado na Microrregião de Caxias 
do Sul e limita-se a norte com os muni-
cípios de Campestre da Serra e Monte 
Alegre dos Campos, a leste com São 
Francisco de Paula, a sudeste com 
Canela, ao sul com Gramado e Nova 
Petrópolis, a sudoeste com Vale Real, a 
leste com Farroupilha e a noroeste com 
Flores da Cunha e São Marcos. 

A extensão territorial de Caxias do Sul é 
de 1.644 km², sendo 151 km² de área 
urbana e representando cerca de 0,59% 
da área do Rio Grande do Sul. O acesso 
o município ocorre principalmente pelas 
rodovias RS-122, ERS-452, RSC-453 e 
BR-116.

O município de Flores da Cunha está 
localizado na porção nordeste do 
estado do Rio Grande do Sul e faz 
divisa ao norte com Antônio Prado, a 
leste com São Marcos, ao sul com Caxias 
do Sul, a sudoeste com Farroupilha e 
oeste com Nova Pádua. 

O estudo do meio antrópico (socioeco-
nômico) é constituído da análise dos 
aspectos sociais e econômicos afetados 
pelo empreendimento e passíveis de 
sofrerem interferências, tanto positivas, 
quanto negativas.

Para o desenvolvimento e elaboração 
das análises sobre o meio antrópico 
buscou-se caracterizar os municípios de 
Caxias do Sul (onde o empreendimento 
está inserido) e Flores da Cunha (que 
faz parte da Área de Influência Indireta 
do empreendimento), em diversos 
aspectos, envolvendo fatores demo-
gráficos, estrutura produtiva municipal, 
infraestrutura econômica e social, além 
da identificação e caracterização da 
paisagem local e uso e ocupação do 
solo. 

INTRODUÇÃO

Vista aérea de Caxias do Sul
Fonte: Garden Projetos

METODOLOGIA
Para fundamentar essas análises 
foram coletados dados seguindo os 
seguintes procedimentos:

Ÿ Levantamento de informações a 
partir  de dados obtidos em 
órgãos/instituições oficiais;

Ÿ Levantamento de dados populaci-
onais por meio de entrevistas 
presenciais aplicadas na Área de 
Influência Direta (AID) do empre-
endimento;

Ÿ Levantamento de dados populaci-
onais por meio de entrevistas 
online aplicadas na Área de 
Influência Indireta (AII) do empre-
endimento.

O município possui uma extensão 
territorial de aproximadamente 274 
km², representando cerca de 0,1% da 
área do estado. A principal via de 
acesso a Flores da Cunha é a rodovia 
ERS-122, que corta o município no 
sentido norte-sul.
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 Fonte: Garden Projetos
 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO MEIO SOCIOECONÔMICO 
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Com relação a Flores da Cunha, o muni-
cípio possui uma extensão territorial de 
272.7 km². No entanto, apenas uma 
porção de aproximadamente 47,7 km² 
compõe a AII. Essa área é formada por 
cerca de 54% de mata, 20% de área 
urbanizada (considerando que pratica-
mente toda a zona urbana do município, 
12% de vegetação campestre, 12% de 
lavoura (especialmente áreas de agri-
cultura familiar) e 2% de áreas de solo 
exposto. 

O município de Caxias do Sul possui uma 
área total de 1.644 km². Com relação a 
delimitação da Área de Influência 
Indireta, todo o território municipal faz 
parte da AII. Sendo assim, quanto ao uso 
e ocupação do solo do município, Caxias 
é composta por cerca de 35% de mata, 
17% de áreas de campo, 15% de solo 
exposto, 14% de vegetação secundária, 
13% de lavoura, apenas 4,1% de área 
urbanizada (contando com os aglome-
rados populacionais em área rural) e 
0,7% de massas d'água (principalmente 
dos reservatórios para abastecimento).

USO DO SOLO NA AII
ÁGUA
0,7%

SOLO EXPOSTO
2,7%

SOLO EXPOSTO
14,7%

MATA
53,6%

CAMPO
17,3%

ÁREA URBANA
4,1%

CAMPO
11,6%

LAVOURA
13,5%

LAVOURA
12,4%

MATA
35,2%

VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA
14,5%

ÁREA URBANA
19,6%

USO DO SOLO DE CAXIAS DO SUL

USO DO SOLO DE FLORES DA CUNHA

Fonte: Adaptado de Schlindwein et al. (2007).
Mapa do uso do solo na AII
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ESCOLARIDADE - POPULAÇÃO ADULTA

GERAÇÃO DE EMPREGOS

Fonte: SEBRAE 2018

Essa expansão se deve, principalmen-
te, ao desenvolvimento da economia 
caxiense ao longo dos anos, que 
detém o segundo maior PIB do estado, 
somente atrás da capital, Porto 
Alegre, segundo dados do IBGE.

Para o ano de 2019, estimou-se uma 
população de 510.906 habitantes, 
mostrando que o município continua 
em constante crescimento. A divisão 
de gênero é composta por 51% de 
mulheres e 49% de homens. Do total, 
96,3% da população é domiciliada na 
área urbana e 3,7% na área rural.

A cidade é caracterizada pela sua 
diversificação cultural, reunindo diver-
sas etnias de diferentes lugares do 
Brasil e do mundo. Atualmente, Caxias 
do Sul recebe imigrantes principal-
mente do Senegal e Haiti, em busca de 
trabalho e uma melhor qualidade de 
vida.

Caxias do Sul se caracteriza como 
segundo maior município do estado do 
Rio Grande do Sul e faz parte da 
Região Metropolitana da Serra 
Gaúcha, juntamente com as cidades 
de Antônio Prado, Bento Gonçalves, 
Carlos Barbosa, Farroupilha, Flores da 
Cunha, Garibaldi, Ipê, São Marcos, 
Nova Pádua, Monte Belo do Sul, Santa 
Teresa e Pinto Bandeira. Juntas, essas 
cidades somam um total aproximado 
de 757.663 habitantes, segundo 
dados do censo IBGE do ano de 2010. 
No ano de 2000, o município contava 
com 360.419 habitantes, aumentando 
seu número para 435.564 em 2010, e 
uma densidade demográfica de 
264,89 hab/km². 

POPULAÇÃO POR GRUPOS

IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

15 A 59 ANOS

ACIMA DE 60 ANOS

0 A 14 ANOS

ESTIMATIVA DE 435.564 HABITANTES
69,1% DA POPULAÇÃO

ESTIMATIVA DE 435.564 HABITANTES
10,8% DA POPULAÇÃO

ESTIMATIVA DE 435.564 HABITANTES
20,1% DA POPULAÇÃO

CAXIAS
IDH=0,782

RS
IDH=0,746

BRASIL
IDH=0,727

DEMOGRAFIA
CAXIAS DO SUL

SUPERIOR COMPLETO
10,3%

FUNDAMENTAL COMPLETO 
E MÉDIO INCOMPLETO
20,3%

MÉDIO COMPLETO E 
SUPERIOR INCOMPLETO
30,8%

SEM INSTRUÇÃO E FUND.
INCOMPLETO
38,6%

AGRICULTURA
1,5%

CONSTRUÇÃO CIVIL
4,8%

INDÚSTRIA
15,9%

COMÉRCIO
28,4%

SERVIÇOS
49,4%
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Barragem da Maestra

Fonte: Site SAMAE

Em relação a educação, Caxias do Sul 
conta com 266 instituições de ensino de 
nível pré-escolar, 149 de ensino funda-
m e n ta l  e  4 4  d e  e n s i n o  m é d i o .  
Atualmente cerca de 81.520 alunos 
estão matriculados em todos os níveis. 
Entre os anos de 2005 e 2015 a evolução 
no número de matrículas aconteceu da 
seguinte forma: passou de 6.228 matrí-
culas em pré-escola para 8.22 em 2015; 
no ensino fundamental os números 
totais sofreram leve queda, passando 
de 54.934 para 53.973, da mesma 
forma, o ensino médio também apre-
sentou queda no total de matrículas, 
passando de 17.323 para 16.323 alunos.

Na área da saúde, Caxias do Sul é 
referência na região da serra, apresen-
tando uma rede composta por 7 hospi-
tais, 46 Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) ,  1  Hemocent ro ,  1  P ron to 
Atendimento 24 horas,  1 Centro 
Especializado em Saúde (CES), 1 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 
além de serviços em saúde mental como 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
Centros de Atenção Integrada a Saúde 
Mental (CAIS Mental) e residencial 
terapêuticos.

Os serviços de saneamento básico no 
município são realizados pelo Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto 

(SAMAE). O município conta com uma 
rede de distribuição de água com cerca 
de 1.443 km de extensão, 7 Estações de 
Tratamento de Água (ETA), 16 poços 
artesianos públicos, 5 bacias de capta-
ção em uso e 4 bacias previstas para 
abastecimento futuro.

Quanto ao esgoto, o SAMAE administra 
10 Estações de Tratamento de Esgoto 
(ETE), para tratar os efluentes produzi-
dos na área urbana. Estes dados, quan-
do somados, colocam Caxias do Sul na 
37ª posição no ranking das 100 melhores 
cidades em questões de saneamento 
básico do país.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E URBANOS

Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Fonte: Rádio Caxias
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Fonte: Site Guia de Caxias do Sul
Igreja de São Pelegrino

Réplica de Caxias do Sul de 1885 
Fonte: Site Secretaria do Turismo de Caxias do Sul 

Uma opção de passeio cultural é a visita 
ao Monumento Nacional ao Imigrante, 
que conta a história não só dos imigran-
tes italianos que colonizaram a cidade, 
mas, também, de todos os imigrantes que 
ajudaram a construir a cultura tão rica e 
heterogênea que faz parte de nossas 
vidas atualmente.

A Serra Gaúcha apresenta inúmeros atra-
tivos turísticos, espalhados pelos municí-
pios da região. Caxias do Sul ganha des-
taque durante a Festa Nacional da Uva, 
uma das mais tradicionais festas do Rio 
Grande do Sul e do Brasil, que tem como 
intuito mostrar as principais riquezas do 
agronegócio regional, além de ser palco 
para a apresentação da cadeia industri-
al (sempre altamente tecnológica e pro-
dutiva) estabelecida no município. A 
festa é realizada no Parque Mário Ber-
nardino Ramos, também conhecido como 
Parque de Eventos da Festa da Uva, um 
dos pontos turísticos da cidade.

Outros importantes pontos turísticos do 
município são: a Igreja de São Pelegrino, 
que contém obras do pintor italiano Aldo 
Locatelli e a Casa de Pedra, que replica 
fielmente as residências dos primeiros 
imigrantes italianos a se instalarem na 
região. Além disso, há diversos roteiros 
turísticos na área rural, com destaque 
para: Caminhos da Colônia, Rota dos 
Tropeiros, Estrada do Imigrante, Criúva e 
Vale Trentino.

TURISMO

Fonte: Site Guia de Caxias do Sul 
Monumento ao Imigrante
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ESCOLARIDADE - POPULAÇÃO ADULTA

GERAÇÃO DE EMPREGOS

AGRICULTURA
3,0%

SUPERIOR COMPLETO
7,1%

CONSTRUÇÃO CIVIL
5,3%

MÉDIO COMPLETO E
SUPERIOR INCOMPLETO
22,6%

INDÚSTRIA
23,4%

FUNDAMENTAL COMPLETO 
E MÉDIO INCOMPLETO
18,5%

COMÉRCIO
23,8%

SEM INSTRUÇÃO E FUND.
INCOMPLETO
51,7%

SERVIÇOS
44,5%

Com relação à economia de Flores da 
Cunha, no ano de 2017 o município 
possuía um PIB de R$ 1.481.282,08, 
sendo o PIB per capta de R$ 50.038,24, 
de acordo com a FEE. A participação 
dos setores da economia no PIB muni-
cipal é composta por 46% pela 
Indústria, 43% por Serviços e 10% pela 
Agropecuária.  A economia municipal 
é formada basicamente pela avicul-
tura, fruticultura, indústria, comércio e 
turismo. 

Com relação a divisão por gênero, em 
2010 o município dividia-se em 
13.552 homens e 13.574 mulheres. 
Levantamentos para o ano de 2018 
mostram que houve um crescimento 
de 15.448 homens e 15.395 mulheres.

Flores da Cunha possui uma popula-
ção de 27.126 habitantes de acordo 
com o Censo 2010 e uma com estima-
tiva de crescimento de 31.367 pessoas 
para o ano de 2019. Segundo o IBGE, 
no ano de 2010 a população de Flores 
da Cunha dividia-se em 20.855 mora-
dores da área urbana (77%) e 6.271 
moradores da área rural (23%). 

Com relação as características etárias 
de Flores da Cunha, é possível afirmar 
que existe predominância de popula-
ção com idades entre 20 a 29 anos, 
tanto para homens quanto mulheres, o 
que configura um perfil jovem ao 
município. 

O município é o maior produtor brasi-
leiro de vinhos, com 197 vinícolas 
produzindo mais de 100 milhões de 
litros/ano de vinhos finos e de mesa, 
além disso, na região ocorre o cresci-
mento da indústria metalomecânica, 
seguindo o padrão da cidade de 
Caxias do Sul, localizada a cerca de 
19 km.

POPULAÇÃO POR GRUPOS

IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

15 A 59 ANOS

ACIMA DE 60 ANOS

0 A 14 ANOS

ESTIMATIVA DE 27.126 HABITANTES
70,7% DA POPULAÇÃO

ESTIMATIVA DE 27.126 HABITANTES
5,9% DA POPULAÇÃO

ESTIMATIVA DE 27.126 HABITANTES
23,4% DA POPULAÇÃO

FLORES
DA 

CUNHA
IDH=0,754

RS
IDH=0,746

BRASIL
IDH=0,727

DEMOGRAFIA
FLORES DA CUNHA

Fonte: SEBRAE 2018



56
Igreja Matriz N. Srª de Lourdes

Fonte: Jornal Pioneiro

Quanto ao sistema de educação do 
município, Flores da Cunha possui, 23 
escolas de ensino infantil, 18 escolas de 
ensino fundamental, 2 escolas de ensino 
médio e 1 escola de educação especial. 
Não existem instituições de ensino 
superior no município. 

Flores da Cunha possui 9 estabeleci-
mentos de saúde pública, sendo 7 
Unidades Básicas de Saúde, 1 Hospital e 
1 Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS). Além disso, o município conta 
com serviços realizados pela Vigilância 
Ambiental, Vigilância Epidemiológica, 
V i g i l â n c i a  S a n i tá r i a ,  Fa r m á c i a 
E s p e c i a l i z a d a  e  o  S e r v i ç o  d e 
Atendimento Móvel  de Urgência 
(SAMU). 

Flores da Cunha teve sua origem através 
da colonização italiana por volta de 
1876, quando recebeu os primeiros 
imigrantes. Atualmente o município 
mantém as suas tradições através das 
vinícolas, gastronomia e na arquitetura 
europeia das edificações preservadas.

No limite norte do perímetro urbano 
localiza-se o Parque da Vindima Elóy 
Kunz, onde acontece desde 1967 a Festa 
Nacional da Vindima, que celebra a 
colheita da uva e proporciona aos 
visitantes vivenciar aspectos da cultura 
italiana. No local se encontra o monu-
mento do Galo, símbolo do município. 

No centro da cidade localiza-se a Igreja 
Matriz Nossa Senhora de Lourdes, 
concluída no ano de 1914 e ao lado da 
igreja se encontra um campanário de 55 
metros de altura, construído em 1949, 
todo em pedras de basalto, e tombado 
patrimônio histórico e cultural do muni-
cípio.

Na zona rural, dentre os principais 
pontos turísticos destacam-se o Parque 
da Gruta no Distrito de Otávio Rocha, 

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E URBANOS

TURISMO

Escola Mun. de Ens. Fund. São José
Fonte: Jornal O Florense

localizado a cerca de 12 km da cidade, 
onde uma cachoeira cai em cima de uma 
gruta e é possível circular por trás da 
queda d'água. O Mirante Gelain, onde é 
possível observar o vale do Rio das 
Antas e a Cascata Bordin. O Mirante 
Gaio, que proporciona vista do encontro 
das águas do Rio Tega com o Rio das 
Antas. Além disso, Flores da Cunha é a 
maior produtora de vinhos de mesa do 
Brasil e possui diversas vinícolas abertas 
à visitação que oferecem degustação, 
como a Vinícola Boscato, Monte Reale, 
Panizzon e a Vinícola Luiz Argenta.
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ESTUDOS NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 

CONTAGEM DE TRÁFEGO

Para o estudo em questão, foi escolhido 
um ponto na Rua Olimpio Susin, com 
vista para a entrada/saída do empre-
endimento e para as vias no entorno.

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 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 possí-
vel  estabelecer os trajetos que 
demonstram um maior fluxo de veícu-
los.

Num período de 4 horas (das 6:15 às 
10:15) foram registrados cerca de 
1.065 veículos sendo eles: carros de 
passeio, motocicletas, ônibus, caminhão 
betoneira, caminhão caçamba e dema-
is veículos pesados (trator, reboque, 
etc). 

Ponto de contagem de tráfego
Fonte: Garden Projetos

CAMINHÃO BETONEIRA
1,5%

CAMINHÃO LEVE
8,2%

CAMINHÃO BRITA
16,7%

DEMAIS VEÍCULOS PESADOS
1,9%

ÔNIBUS
5,0%

VEÍCULOS DE PASSEIO
59,1%

MOTOCICLETA
7,7%

COMPOSIÇÃO DO TRÁFEGO
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Foi identificado que o fluxo no trânsito 
apesar de ser baixo, é constante, com 
destaque para o horário de pico entre 
7:00 e 7:30. 

Como resultado, destaca-se que mais 
da metade (cerca de 59%) dos veículos 
registrados no local eram automóveis 
particulares sem ligação com o empre-
endimento. Dos veículos relacionados 
com a Pedreira Caxiense, cerca de 17% 
eram de caminhões caçamba e apenas 
1,5% de caminhões betoneira. 

Para identificar e caracterizar a popu-
lação que vive no entorno da Pedreira 
Caxiense, foi aplicado um questionário 
presencial nos bairros Santa Fé, 
Serrano, Pedancino, Brandalise, 
Maestra e na localidade rural de Nossa 
Senhora das Dores.

Além das entrevistas presenciais, foram 
aplicados questionários eletrônicos em 
todo o território de Caxias do Sul e de 
Flores da Cunha, a fim de identificar a 
percepção da população moradora na 
Área de Influência Indireta (AII) com 
relação ao empreendimento e sua 
importância para a região. 
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Fonte: Garden Projetos
Curva de tráfego

PESQUISA POPULACIONAL

O compartilhamento da pesquisa foi 
realizado através de e-mail e aplicati-
vo de mensagens para representantes 
de bairros, que fizeram a divulgação e 
distribuição do formulário para a 
população local. Um total de 104 
moradores dos municípios de Caxias 
do Sul e Flores da Cunha participaram 
da entrevista.

O questionário apresenta 20 questões 
com perguntas abertas e fechadas, 
referentes ao conhecimento prévio do 
entrevistado quanto ao empreendi-
mento, sua opinião com relação a 
expansão da área e avaliação de 
serviços públicos do município. 

O instrumento de coleta de dados para 
a população da AII foi um questionário 
elaborado através da ferramenta 
Google Forms, que permite a criação 
de formulários com diversos tipos de 
perguntas realiza a tabulação dos 
dados automaticamente. 

Local das entrevistas presenciais
Fonte: Garden Projetos



Indiferente
5,8%

Na Área de Influência Indireta (AII), as 
entrevistas foram aplicadas de forma 
online, e para a grande maioria dos 
entrevistados (66,3%) a ampliação da 
área de mineração é benéfica para o 
município e região.

Quanto a metodologia utilizada para 
mapear e caracterizar a população pre-
sente nas áreas de influência do empre-
endimento, optou-se pela pesquisa qua-
litativa, que tem como objetivo identificar 
e analisar dados que não podem ser 
medidos numericamente, ou seja, tudo 
aquilo que é subjetivo como os sentimen-
tos e percepções da população.

Como resultado, foram apontados pelos 
entrevistados as preocupações e expec-
tativas quanto a ampliação da área de 
mineração. Para 35,9% dos entrevistados 
na AID, os impactos causados na região 
relacionados a ruídos, vibrações, partícu-
las em suspensão e alterações na paisa-
gem são os maiores motivos para se posi-
cionarem contra a ampliação. Enquanto 
que, cerca de 18% relataram ser a favor 
da ampliação, devido a importância do 
empreendimento para o desenvolvimen-
to econômico do município, a facilidade 
no fornecimento de matéria prima para 
construção civil local e o aumento na ofer-
ta de empregos na região. Ainda, prati-
camente metade dos entrevistados rela-
taram ser indiferentes a ampliação, pois, 
não possuem conhecimento quanto as 
operações da pedreira, nem são afeta-
dos pelo empreendimento. 

A coleta de dados foi realizada nas áreas 
de influência direta e indireta do empre-
endimento. As entrevistas executadas na 
Área de Influência Direta (AID) do Meio 
Socioeconômico foram aplicadas presen-
cialmente com 181 moradores dos bairros 
Santa Fé, Serrano, Brandalise, Pedancino, 
Maestra e na localidade rural de Nossa 
Senhora das Dores. Quanto as entrevis-
tas realizadas na Área de Influência Indi-
reta (AII), foram coletados dados dos 
moradores dos municípios de Caxias do 
Sul e Flores da Cunha através de pesqui-
sa online. 

A Favor
17,7%

A Favor
66,3%

Contra
35,9%

Contra
27,9%

Indiferente
46,4%

OPINIÃO QUANTO A AMPLIAÇÃO NA AID

OPINIÃO QUANTO A AMPLIAÇÃO NA AII

POPULAÇÃO AFETADA PELO EMPREENDIMENTO

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA DO 
ENTREVISTADO NA AII

BAIRRO DE RESIDÊNCIA DO 
ENTREVISTADO NA AID

CAXIAS DO SUL
93,3%

FLORES DA CUNHA
6,7%

FÁTIMA
0,6%

SÃO GOTARDO
5,0%

PEDANCINO
14,4%

MAESTRA
0,6%

Nª SRA. DAS DORES
1,1%

BRANDALISE
23,8%

SERRANO
3,9%

SANTA FÉ
50,8%
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Dentre os principais eventos percebi-
dos pelos entrevistados que são relaci-
onados a uma área de mineração, des-
tacam-se: as vibrações sentidas na 
residência e/ou nas proximidades, os 
ruídos ocasionados pelo maquinário 
de extração do material, alterações na 
paisagem local devido ao corte de 
vegetação e abertura da área de 
lavra, partículas de poeira em suspen-
são carregadas pelo vento, a desvalo-
rização imobiliária devido à proximi-
dade com o empreendimento e racha-
duras nas edificações mais próximas à 
área de mineração.

A entrevista populacional também ser-
viu como uma oportunidade para os 
moradores da AID apontarem impac-
tos observados no meio em que vivem, 
que, possam vir a ser causados pelo 
empreendimento. 

A atividade de lavra de rocha consiste 
no decapeamento do material que 
recobre a jazida, desmonte da rocha 
com o uso de explosivos, carregamento 
e transporte da rocha, desmontada e 
britagem. Todas essas etapas apre-
sentam geração de ruídos através dos 
equipamentos ou métodos utilizados. 
Mesmo com todas as medidas toma-

Outro impacto relacionado com a ati-
vidade de lavra à céu aberto é a emis-
são de material particulado (poeira). A 
atividade do empreendimento apre-
senta essas características nas etapas 
de desmonte da rocha, carregamento 
com uso de equipamentos e o transito 
de caminhões carregados com materi-
al minerário nas áreas próximas às resi-
dências. A frequente umectação do 
solo e dos equipamentos evita que as 
partículas em suspensão cheguem nas 
áreas no entorno da pedreira. No 
entanto, em alguns momentos, os ven-
tos podem carregar essas partículas 
para as edificações e propriedades 
localizadas nas vizinhanças do empre-
endimento. 

O efeito da sobrepressão nas edifica-
ções se dá pela vibração de paredes e 
janelas. A vibração tem como efeito 
nas edificações trincas e fissuras nas 
paredes além do tremor no terreno. 
Esses efeitos são sentidos apenas em 
áreas muito próximas às detonações, 
porém, podem tornar-se insignifican-
tes quando tomados os devidos cuida-
dos.

das para evitar e/ou diminuir esse 
impacto, os ruídos podem ser sentidos 
pela população mais próxima ao 
empreendimento, causando descon-
forto sonoro. 

Além disso, a abertura da área de 
lavra e o corte da vegetação na pro-
priedade causa modificações na pai-
sagem local, que, pode ser observada 
pelos moradores da região, principal-
mente aqueles que residem há mais 
tempo no local. Alterações na paisa-
gem podem causar desvalorização imo-
biliária, considerando que a venda de 
propriedades com vista para áreas 
degradadas fica mais difícil de ser rea-
lizada.
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Resultado da pesquisa populacional
Fonte: Garden Projetos



UNIDADES DE CONSERVAÇÃO



Área total: 18.000 m²/1,8 ha. 

Nome Oficial: Parque dos Pinheiros. Denominado Parque em 25 de outubro de 1991.
Localização: Entre o bairro Bela Vista e o Loteamento La Paloma.

Localização: Rua Atílio Andreazza s/n – Bairro Interlagos/ Nossa Senhora do 
Rosário, situado ao norte da Subestação Caxias 2 da CEEE, dentro da Bacia de 
Captação Dal Bó.
Área total: 707830,84 m²/70,78 ha.

Nome Oficial: Jardim Botânico Armando Alexandre Biazus. Denominado Jardim 
Botânico de Caxias do Sul em 29 de novembro de 1993.

Área total: 61.934,00 m²/6,2 ha.
Localização: Rua Guia Lopes, Bairro Centro.

Nome Oficial: Parque Municipal Mato Sartori. Denominado Parque em 30 de outubro 
de 1991.

Localização: Junto ao Loteamento Morumbi e Jardim Alpino.

Nome Oficial: Parque Ecológico Cruzeiro do Sul. Denominado Parque em 17 de julho 
de 1991.

Área total: 41.178,04 m²/4,1 ha.

Área total: 100.000 m²/10 ha.

Nome Oficial: Parque Municipal César Passarinho. Denominado Parque em 14 de 
setembro de 1999.
Localização: Rua Nelson Guerra Fogaça, Rachel Calliari Grazziotin – Bairro Cidade 
Nova.

PARQUE DOS PINHEIROS

JARDIM BOTÂNICO DE CAXIAS DO SUL

PARQUE MUNICIPAL MATO SARTORI

PARQUE ECOLÓGICO CRUZEIRO DO SUL

PARQUE MUNICIPAL CÉSAR PASSARINHO
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Jardim Botânico de Caxias do Sul

Fonte: Site Guia de Caxias do SulFonte: Site Pioneiro
Parque Municipal Mato Sartori



 Fonte: Garden Projetos 
 LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 



PROGNÓSTICO 
AMBIENTAL



INTRODUÇÃO

Estes impactos têm a característica de 
maior complexidade devido ao tempo 
de retorno e recuperação, sendo que a 

É possível notar que os impactos com 
maior dificuldade de mitigação são 
alteração da paisagem e intervenção 
das APP's, tendo em vista a necessidade 
de supressão da vegetação, alteração 
no fluxo natural de cursos d'água, utili-
zação da área do sobsolo destinada a 
proteção dos mesmos, bem como a 
remoção de solo estéril para chegar ao 
solo rochoso objeto de extração. 

A preocupação com os impactos gerados 
a partir das atividades de mineração é 
de longa data principalmente pela 
exposição que a atividade tem no país 
inteiro. A extração de basalto é uma das 
características fortes da região sul do 
país. A Mina da Maestra tem como 
produto de extração o Basalto e o 
comercializa em diversas configurações.

Ambientalmente, a atividade de mine-
ração é historicamente alvo de discus-
são, principalmente no tocante dos 
danos gerados pela supressão da vege-
tação, alteração da paisagem urbana, 
além de impactos relacionados à ruídos 
e vibrações, seja pela utilização de 
maquinário de grande porte, quanto de 
explosivos. Tais impactos, entretanto, 
são condicionados a uma série de medi-
das compensatórias e mitigatórias que 
visam relaciona-los com um ponto de 
extrema importância, a caracterização 
da atividade de mineração como de 
utilidade pública.

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, 
tendo como seu objetivo caracterizar a 
situação ambiental com e sem a implan-
tação do projeto.

paisagem hoje existe não irá mais 
existir, o que é regrado pela exigência 
arbitrária de recuperação de área 
degradada. Haverá a recursão destas 
áreas após o fim da atividade da mina, 
quando do seu encerramento previsto 
para cerca de 100 anos após o início das 
obras de ampliação. Assim as medidas 
de mitigação específicas serão realiza-
das de maneira gradual, sendo executa-
das de maneira visível somente após o 
encerramento.

Ainda no meio físico, é possível apontar 
que há possibilidades de instabilidade 
geotécnica devido a movimentação de 
terra necessária para o decapeamento 
da jazida e supressão da vegetação. 
Também são esperadas interferências 
importantes no regime de drenagens 
naturais, tendo em vista que para a 
implantação do empreendimento dimi-
nuirá a área solo permeável, entretanto 
o dimensionamento prévio e exato 
auxiliará no devido direcionamento das 
águas pluviais.

A redução da biodiversidade local 
causa a redução da riqueza e abundân-
cia de espécies e indivíduos, tendo em 
vista que a alteração de habitat gerará 
afundamento das espécies locais e 
poderá causas ilhas/barreiras que 
auxiliarão na  alteração o fluxo gênico.

Modificações no que se refere à qualida-
de das águas superficiais também são 
relevantes, tendo em vista fatores gera-
dos na fase de implantação do empre-
endimento quando do aumento na 
geração de efluentes sólidos. Além disto, 
a limpeza e manutenção dos veículos 
utilizados nas obras gera efluentes 
líquidos contaminados com óleos e 
graxas.

No meio biótico, é possível apontar que a 
supressão da vegetação é um gerador 
de alguns outros impactos. Este mesmo 
fator é relevante na análise da diminui-
ção na ocorrência de espécies nativas 
no local, tendo em vista a supressão de 
áreas naturalmente propícias.  

Ainda, a geração de ruídos também é um 65

CENÁRIO DE SUCESSÃO
COM O EMPREENDIMENTO



Outro impacto é a geração de ruídos e 
vibrações. Este, é amplamente relacio-
nado às questões de fauna e suas conse-
quências, mas, no parâmetro socioeco-
nômico, é importante analisá-lo de 
maneira a entender a relação com a 
comunidade local. O ruído gerado no 
local se dá não somente pelo maquinário 
utilizado, mas também pelo método de 
extração da rocha, muitas vezes feita 
com explosivos.

Diante desses fatos com o cenário de 
sucessão é possível afirmar que a manu-
tenção e consequente ampliação da 
atividade mineral irá proporcionar um 
aumento da qualidade de vida de toda 
a população de Caxias do Sul e regiões 
da Serra Gaúcha visto que Preservação 
Ambiental, Acessibilidade a itens bási-
cos da vida humana (alimentação, 
saúde, habitação, meios de transporte e 

Sobre o meio socioeconômico, os impac-
tos negativos são em relação ao singelo 
aumento de tráfego, tendo em vista que, 
com o aumento da área de extração de 
basalto, haverá aumento simultâneo na 
oferta de matéria-prima, assim mais 
caminhões irão transitar durante o dia 
no local e nas vias de acesso. Embora 
este aumento não seja significativo a 
ponto de gerar ponto de congestiona-
mento, é importante frisar que vias que 
trafegam veículos de grande porte 
precisam de sinalização adequada, a 
fim de evitar riscos de atropelamentos e 
acidentes.

forte impacto, tendo em vista que a 
dinâmica natural do local será alterada 
devido à ampliação do empreendimen-
to.

Contudo, existem fatores positivos que 
corroboram com a importância da 
atividade para o contexto urbano atual. 
O Basalto é uma rocha amplamente 
utilizada na construção civil. Seus diver-
sos tamanhos são utilizados desde base 
para pavimentação, agregados, calça-
mento, entre outras, sendo de extrema a 
necessidade de matéria prima disponí-
vel para este deste segmento.
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Ainda, é importante compreender que 
esta mina está em operação há mais de 
40 anos e sua inserção no contexto 
urbano já é consolidada. Assim é claro o 
potencial da mina de ampliação bem 
como a continuação da sua operação. A 
não autorização da ampliação da mina 
iria resultar na necessidade de buscar 
outro local para extração, o que geraria 
impactos maiores do que a manutenção 
e ampliação da jazida.

comunicação) e educação dependem de 
bens minerais que são produtos de 
atividades primárias de extração. O 
crescimento econômico da região está 
intimamente associado ao desenvolvi-
mento sustentável, porém o desenvolvi-
mento deve ser entendido como um 
processo de transformação da socieda-
de, ou seja, não só em relação aos meios, 
mas também aos fins.

Embora exista garantias de concessão 
de uso do subsolo, premiado pela 
Imissão de Posse da Pedreira e 
Concretos Caxiense, a união continuaria 
com a posse do bem mineral e poderia 
outorgar, caso a Caxiense declinasse do 
direito de exploração, para outro ente 
privado a exploração do bem mineral 
visto que é notório o reconhecimento do 
potencial da jazida de basalto que ali se 
encontra.

Na hipótese de não implantação da 
ampliação mineral, a vida útil da Mina 
da Maestra não duraria cerca de cinco 
anos no exaurimento do pátio atual de 
forma vertical. Isso, além de insinuar 
uma lavra predatória, iria contra o 
código de mineração que exige que o 
bem mineral da mina ou jazida, obriga-
toriamente, tenha o melhor aproveita-
mento econômico do bem mineral, por 
ser patrimônio público, com equilíbrio 
dos custos de extração e comercializa-
ção para garantir o atendimento de 
preceitos de recuperação ambiental da 
mina e garantia de explotação na 
melhor condição da jazida.

CENÁRIO DE SUCESSÃO
SEM O EMPREENDIMENTO



 

    IMPACTOS 
AMBIENTAIS E MEDIDAS



IMPACTOS AMBIENTAIS 

A finalidade da avaliação de impacto 
ambiental é considerar os impactos 
ambientais antes de se tomar qualquer 
decisão que possa acarretar significa-
tiva degradação da qualidade do meio 
ambiente. Para cumprir esse papel, a 
avaliação de impactos ambientais é 
organizada de forma que seja realiza-
da uma série de atividades sequenciais, 
concatenadas de maneira lógica. A 
esse conjunto de atividades e procedi-
mentos se dá o nome de processo de 
avaliação de impacto ambiental 
(SANCHES, 2006).

Os impactos foram avaliados compa-
rando-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 análise utiliza-se de uma Matriz de 
Interação (Matriz de Avaliação de 
Impactos Ambientais) para a identifi-
cação de possíveis impactos ambienta-
is, que consiste, basicamente, no resul-
tado do cruzamento entre as ações 
potencialmente impactantes do 
empreendimento e os componentes 
ambientais passíveis de serem afeta-
dos pelas mesmas.

Definição Legal de Impacto Ambiental

Qualquer alteração do ambiente causada por atividades humanas que, direta 
(efeito primário) ou indiretamente (efeito secundário), afetem a segurança e o 
bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condi-
ções estéticas e sanitárias do meio e a qualidade dos recursos ambientais.

(Resolução CONAMA  N° 001/1986)

NATUREZA

EFEITO

PROBABILIDADE

DURAÇÃO

TEMPO

REVERSABILIDADE

ABRANGÊNCIA

MAGNITUDE

SIGNIFICÂNCIA

Benéfico/ Adverso

Direto / Indireto

Certo / Provável / Pouco Provável

Permanente / Cíclico / Temporário

Imediato / Médio Prazo / Longo Prazo

Reversível ou Irreversível

Local / Regional

Baixa / Média / Alta

Baixa / Média / Alta

CLASSIFICAÇÃO DOS IMPACTOS
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MEDIDAS MITIGATÓRIAS E COMPENSATÓRIAS
As medidas visam minimizar ou com-
pensar os impactos adversos, ou ainda 
potencializar os impactos positivos 
sobre os descritores ambientais (meios 
físico, biótico e socioeconômico), identi-
ficados no contexto do EIA, tendo como 
premissa reduzir os efeitos negativos 
das obras e operação sobre o meio 
ambiente, levando em consideração o 
atendimento às legislações pertinen-
tes.

Quanto às medidas mitigadoras e 
potencializadoras, após a identificação 
e classificação dos impactos ambientais 
potenciais decorrentes da ampliação 
da área de lavra da mina, a equipe 
propôs ações que visam a redução ou 
eliminação dos impactos negativos 
(medidas mitigadoras) e também 
ações objetivando a maximização dos 
impactos positivos (medidas potencia-
lizadoras). 

Conforme impactos citados pelos 
diagnósticos setoriais realizados por 
este estudo, foram propostas algumas 
medidas específicas para os meios 
analisados. Foram apresentadas as 
premissas do PBA com sugestões de 
medidas que deverão ser detalhadas 
na obtenção da Licença de Instalação 
do empreendimento.

A seguir é apresentado uma síntese dos 
impactos e programas ambientais 
relacionados (medidas mitigadoras/ 
compensatórias/ potencializadoras).

As medidas mitigadoras propostas 
foram baseadas na previsão de even-
tos adversos potenciais sobre os itens 
ambientais destacados, tendo por 
objetivo a eliminação ou atenuação de 
tais eventos. As medidas potencializa-
doras propostas, visam otimizar as 
condições da atividade a ser licenciada 
por meio da maximização dos efeitos 
positivos.

São aquelas destinadas a corrigir 
impactos negativos ou a reduzir 
sua magnitude. 

Consiste em uma medida que visa 
otimizar ou maximizar o efeito de 
um impacto positivo decorrente 
direta ou indiretamente da 
instalação do empreendimento.

Medidas Mitigatórias
e/ou Compensatórias

Medidas 
Potencializadoras

Esquema da amostragem por ponto 
de escuta em sítio reprodutivo 

Fonte: Garden Engenharia 

Instalação de armadilha fotográfica 
para monitoramento

Fonte: Garden Engenharia 



IMPACTOS X MEDIDAS MEIO FÍSICO

IMPACTO FASE PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA

Alteração das 
propriedades físicas 

do solo
Implantação Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento de Processos 

Erosivos; Programa de Recuperação de Áreas Degradadas.

Instabilidades 
Geotécnicas Implantação

Programa de Prevenção, Controle e Monitoramento de Processos 
Erosivos; Programa de Configuração de Taludes e Risco 

Geotécnico.

Alteração da 
qualidade das 

águas superficiais
Implantação

Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas 
Superficiais e Subterrâneas; Programa de Recuperação de Áreas 

Degradadas; Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Redução da vazão 
das drenagens 

naturais
Implantação Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas.

Alteração da 
paisagem Implantação Programa de Reposição Florestal Obrigatória; Programa de 

Recuperação de Áreas Degradadas.

Alteração na 
qualidade das 

águas subterrâneas
Implantação 
e Operação

Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas (PMAG); 
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA).

Modificação do 
padrão de 

drenagem natural
Operação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa 
de Educação Ambiental (PEA); Programa de Gerenciamento de 

Áreas de Preservação Permanente (PGAPP); Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); Projeto de 
Canalização e Revitalização do Corpo Hídrico Central.

Alteração dos níveis 
de pressão sonora 

e vibrações
Operação Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações, Programa de 

Cortinamento Vegetal e Paisagismo.

Alteração da 
qualidade do ar Operação Programa de Controle e Qualidade do Ar, Programa de 

Cortinamento Vegetal e Paisagismo.

Alteração da 
qualidade das 

águas superficiais
Operação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa 
de Educação Ambiental (PEA); Programa de Monitoramento da 

Qualidade das Águas Superficiais (PMQA); Programa de 
Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
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IMPACTOS X MEDIDAS MEIO BIÓTICO

IMPACTO FASE PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA

Redução da 
Biodiversidade local Implantação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa 
de Educação Ambiental (PEA); Programa de Gerenciamento de 

Áreas de Preservação Permanente (PGAPP); Programa de 
Intervenção, Supressão e Manejo Florestal (PISMF); Programa 
de Compensação Ambiental (PCA); Programa de Reposição 

Florestal Obrigatória (PRFO); Programa de Transplante, 
Realocação e Resgate da Flora (PTRRF); Programa de 
Monitoramento e Manejo da Fauna (PMMF); Projeto de 

monitoramento, reintrodução ou relocação do gênero Aegla.



IMPACTO FASE PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA

Mudanças na 
Dinâmica 

Populacional da 
Fauna e Flora

Implantação
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental; Programa de 

recuperação de áreas degradadas; Programa de reposição florestal 
obrigatória; Programa de Compensação Ambiental; Projeto de 

monitoramento, reintrodução ou relocação do gênero Aegla.

Supressão de 
Vegetação Implantação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Educação Ambiental (PEA); Programa de Intervenção, Supressão e 
Manejo Florestal (PISMF); Programa de Compensação Ambiental 

(PCA); Programa de Reposição Florestal Obrigatória (PRFO); 
Programa de Transplante, Realocação e Resgate da Flora (PTRRF); 

Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna (PMMF); Programa 
de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).

Supressão de APPs Implantação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Educação Ambiental (PEA); Programa de Gerenciamento de Áreas 
de Preservação Permanente (PGAPP); Programa de Intervenção, 

Supressão e Manejo Florestal (PISMF); Programa de Compensação 
Ambiental (PCA); Programa de Reposição Florestal Obrigatória 

(PRFO); Programa de Transplante, Realocação e Resgate da Flora 
(PTRRF); Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna (PMMF); 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); Programa 

de Cortinamento Vegetal e Paisagismo (PCVP); Projeto de 
monitoramento, reintrodução ou relocação do gênero Aegla.

Realização de 
Levantamento do 

Meio Biótico
Implantação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Comunicação Social (PCS); Programa de Transplante, Realocação e 
Resgate da Flora (PTRRF); Programa de Monitoramento e Manejo 

da Fauna (PMMF).

Alterações na 
Qualidade do 

Ambiente
Implantação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Educação Ambiental (PEA); Programa de Monitoramento da 

Qualidade das Águas Superficiais (PMQA); Programa de 
Gerenciamento de Áreas de Preservação Permanente (PGAPP); 

Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna (PMMF); Projeto de 
monitoramento, reintrodução ou relocação do gênero Aegla.

Afugentamento da 
Fauna Implantação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Educação Ambiental (PEA); Programa de Monitoramento de Ruídos 
e Vibrações (PMRV); Programa de Intervenção, Supressão e Manejo 
Florestal (PISMF); Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna 

(PMMF).

Alteração e 
Canalização dos 
Cursos Hídricos

Operação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Educação Ambiental (PEA); Programa de Monitoramento da 

Qualidade das Águas Superficiais (PMQA); Programa de Prevenção, 
Controle e Monitoramento de Processos Erosivos (PPCMPE); 

Programa de Gerenciamento de Áreas de Preservação Permanente 
(PGAPP); Programa de Monitoramento e Manejo da Fauna (PMMF); 
Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); Projeto de 

Canalização e Revitalização do Corpo Hídrico Central; Projeto de 
monitoramento, reintrodução ou relocação do gênero Aegla.

Pressão Antrópica 
sobre os 

Remanescentes de 
Vegetação

Operação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Educação Ambiental (PEA); Programa de Comunicação Social (PCS); 
Programa de Gerenciamento de Áreas de Preservação Permanente 
(PGAPP); Programa de Compensação Ambiental (PCA); Programa 

de Reposição Florestal Obrigatória (PRFO); Programa de 
Transplante, Realocação e Resgate da Flora (PTRRF); Programa de 

Monitoramento e Manejo da Fauna (PMMF); Programa de 
Monitoramento Socioambiental/ Socioeconômico (PMSS); Programa 

de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); Programa de 
Cortinamento Vegetal e Paisagismo (PCVP.)

Afugentamento da 
Fauna Operação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Educação Ambiental (PEA); Programa de Monitoramento de Ruídos 

e Vibrações (PMRV); Programa de Monitoramento e Manejo da 
Fauna (PMMF). 71



IMPACTO FASE PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA

Aquisição de áreas 
vizinhas Implantação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Comunicação Social (PCS); Programa de Monitoramento 

Socioambiental/ Socioeconômico (PMSS); Programa de Aquisição 
de Terras (PAT).

Geração de 
empregos Diretos e 

Indiretos
Operação Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 

Educação Ambiental (PEA); Programa de Comunicação Social (PCS).

Aumento na oferta 
de materia prima 
para a construção 

civil
Operação Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 

Comunicação Social (PCS).

Aumento na 
geração de 

tráfego
Operação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Educação Ambiental (PEA); Programa de Comunicação Social 

(PCS); Programa de Monitoramento Socioambiental/ 
Socioeconômico (PMSS).

Dinamização da 
economia Operação Não se aplica.

Alteração da 
Paisagem Operação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Educação Ambiental (PEA); Programa de Comunicação Social (PCS); 
Programa de Reposição Florestal Obrigatória (PRFO); Programa de 
Monitoramento Socioambiental/ Socioeconômico (PMSS); Programa 

de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD).
Geração de 
incômodos à 

população do 
entorno

Operação
Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Comunicação Social (PCS); Programa de Monitoramento de Ruídos 
e Vibrações (PMRV); Programa de Monitoramento Socioambiental/ 

Socioeconômico (PMSS).
Aumento da 
arrecadação 

tributária
Operação Não se aplica

Geração de Ruídos  
e Vibrações Operação

Programa de Gestão e Supervisão Ambiental (PGSA); Programa de 
Educação Ambiental (PEA); Programa de Comunicação Social (PCS); 

Programa de Monitoramento de Ruídos e Vibrações (PMRV); 
Programa de Monitoramento Socioambiental/ Socioeconômico 

(PMSS).
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IMPACTOS X MEDIDAS MEIO SOCIOECONÔMICO

pica-pau-do-campo
Colaptes campestris

Fonte: Garden Projetos



PLANO BÁSICO AMBIENTAL 
O Plano Básico Ambiental (PBA) consis-
te no documento que apresenta todas 
as medidas mitigadoras, compensató-
rias ou potencializadoras dos potenciais 
impactos causados pelas futuras obras 
e relacionadas à operação do empre-
endimento, previstos na avaliação de 
impactos ambientais decorrentes do 
estudo de impacto ambiental do projeto 
de ampliação da atividade de lavra de 
rocha para uso imediato na construção 
civil a céu aberto, com britagem e com 
recuperação de área degradada, 
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 monitora-
mento estão apresentadas na forma de 
programas ambientais integrados para 
o monitoramento e supervisão ambien-

tal visando acompanhar a evolução da 
qualidade ambiental e permitir a ado-
ção 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 empreen-
dimento. 

O PBA proposto é composto por 23 
(vinte e três) programas ambientais 
“programas de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos ambien-
tais”, os quais determinam procedimen-
tos e ações a serem desenvolvidos no 
prazo mínimo de validade das licenças 
ambientais do empreendimento, 
podendo, contudo, se estender a perío-
dos maiores, conforme demandas 
específicas, resultados obtidos e inte-
resse dos envolvidos. 
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picapauzinho-verde-carijó 

Veniliornis spilogaster 
Fonte: Garden Projetos



PROGRAMAS
PROGRAMA DE GESTÃO E SUPERVISÃO 

AMBIENTAL (PGSA)
Objetivo: minimizar e eventualmente 

eliminar impactos negativos ao meio ambiente, 
através da indicação e padronização de 
procedimentos técnicos de adequação ambi-
ental em todas as etapas do empreendimento.

Fase de implementação: implantação e 
operação.

Visa supervisionar a implantação dos 
programas ambientais de forma a garantir a 
prevenção, controle, mitigação, correção, 
compensação e consequente melhoria ambien-
tal em relação às atividades previstas.

Fase de implementação: instalação e 
operação.

Objetivo: avaliar as alterações ambientais 
previstas em relação aos aspectos de geração 
de ruídos e vibrações, de forma identificar a 
efetivação de impactos do empreendimento na 
comunidade local e meio ambiente. As práticas 
e medidas adotadas vão contribuir para a 
minimização dos impactos ambientais estima-
dos bem como os efeitos na saúde da equipe 
envolvida com a mão-de-obra e moradores 
que estarão expostos a níveis fora dos limites 
estabelecidos.

Objetivo: permitir o conhecimento e 
acompanhamento das modificações qualitati-
vas ou quantitativas que possam a vir ocorrer 
nos rios, córregos e drenagens próximas e 
dentro do empreendimento, de modo a permitir 
a implementação de medidas que assegurem a 
manutenção da qualidade, quantidade e sua 
adequação aos usos de águas existentes e 
previstos. Os dados irão auxiliar na escolha das 
medidas preventivas e mitigatórias a serem 
tomadas caso houver algum dano nos corpos 
hídricos presentes na área do empreendimen-
to.

Fase de implementação: instalação e 
operação.

Fase de implementação: instalação e 
operação.

Objetivo: manter a estabilidade do terreno, 
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 de ampliação/ operação (aumento 
das áreas de lavra) potencialmente geradoras 
de processos erosivos.

Fase de implementação: instalação e de 
operação. na fase de operação deverá ser 
elaborado novo PEA com o objetivo de desen-
volver a consciência ambiental dos atores 
sociais por meio de ações educativas nesta 
etapa.

Objetivo: conscientização do público alvo, 
no sentido de coibir ações predatórias sobre o 
meio biótico, disposição de resíduos em locais 
inadequados ou outras atitudes nocivas ao 
meio ambiente e a vizinhança. Objetiva educar 
e conscientizar os moradores próximos e os 
operários da Pedreira Caxiense, com o intuito 
de exercitar atitudes de uso racional dos 
recursos naturais, destinação correta de 
resíduos gerados no empreendimento e 
principalmente conduta correta perante a 
sociedade, evitando a degradação ambiental 
ao longo do período de atividades previstas.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
(PEA)

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 
RUÍDOS E VIBRAÇÕES (PMRV)

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

(PMQA)

PROGRAMA DE PREVENÇÃO, CONTROLE 
E MONITORAMENTO DE PROCESSOS 

EROSIVOS (PPCMPE)
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Objetivo: descrever as áreas de interven-
ção, 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.

Fase de implementação: instalação.

PROGRAMA DE INTERVENÇÃO, 
SUPRESSÃO E MANEJO FLORESTAL 

(PISMF)

Fase de implementação: instalação e 
operação.

Objetivo: atender aos limites estabelecidos 
pela legislação vigente e garantir a preserva-
ção da saúde e do bem-estar de toda comuni-
dade e dos trabalhadores da pedreira, bem 
como implementar medidas preventivas e de 
controle a fim de reduzir ou minimizar os 
possíveis impactos causados pela emissão de 
materiais particulados.

PROGRAMA DE CONTROLE E 
QUALIDADE DO AR (PCQA)
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PROGRAMAS

Fase de implementação: operação.

Objetivo: 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 
sobre o meio ambiente, os colaboradores, e as 
populações diretamente afetadas.

PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS)

Fase de implementação: instalação e 
operação.

Objetivo: prever medidas a fim de diminuir 
os impactos nos taludes causados pelo intem-
perismo sobretudo das águas provenientes da 
chuva. A prevenção de prováveis riscos geotéc-
nicos se dará através da configuração e 
estabilização dos taludes formados pela 
atividade de expansão de lavra, assim como 
das pilhas de estéreis e rejeitos, e de todo o 
sistema de drenagem da área.

PROGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DE 
TALUDES E RISCO GEOTÉCNICO (PCTRG)

Fase de implementação: instalação e 
operação.

Objetivo: mitigar o impacto da alteração de 
dois cursos hídricos da ADA, sobre espécies de 
crustáceo potencialmente ameaçadas de 
extinção do gênero Aegla. O Projeto de 
Monitoramento, Reintrodução ou Relocação do 
gênero Aegla será desenvolvido em parceria 
com a Universidade de Caxias do Sul (UCS).

PROJETO DE MONITORAMENTO, 
REINTRODUÇÃO OU RELOCAÇÃO DO 

GÊNERO AEGLA

Objetivo: compensar efeitos de impactos 
não reversíveis e permanentes (supressão da 
vegetação, perda de habitats, dentre outros) 
decorrentes da implantação e/ou ampliação de 
empreendimentos identificados no processo de 
licenciamento ambiental.

Fase de implementação: instalação.

PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL (PCA)

Fase de implementação: instalação.

Objetivo: 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 o correto transplante para 
áreas protegidas.

PROGRAMA DE TRANSPLANTE, 
REALOCAÇÃO E RESGATE DA FLORA 

(PTRRF)

Objetivo: fornecer as diretrizes técnicas 
para promover a reabilitação das áreas 
degradadas pela atividade mineradora, a fim 
de reintegrá-las às condições originais ou ao 
menos às mesmas do entorno.

Fase de implementação: instalação e 
operação.

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE 
ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS (PMAG) 

Objetivo: promover quantitativamente o 
monitoramento dos recursos hídricos subterrâ-
neos na área do projeto, tendo em vista as 
alterações decorrentes da geração de áreas 
lavradas.

Fase de implementação: instalação e 
operação.

Fase de implementação: instalação e 
operação.

Objetivo: integrar medidas para controle 
das interferências decorrentes da ampliação 
da Mina Maestra, sobre a fauna silvestre. O 
programa deverá ser segregado em três 
subprogramas que exigem ações distintas, 
porém intimamente relacionadas, denomina-
dos: Subprograma de Afugentamento e 
Resgate  de  Fauna,  Subprograma de 
Monitoramento da Fauna e Subprograma de 
Monitoramento das Comunidades Aquáticas.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO E 
MANEJO DA FAUNA (PMMF)
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PROGRAMAS

Objetivo: monitoramento do fluxo de 
veículos do empreendimento, o controle da 
qualidade da sinalização no passeio e a 
atenuação do impacto visual da atividade de 
mineração.

Fase de implementação: instalação e 
operação.

PROGRAMA DE MONITORAMENTO 
SOCIOAMBIENTAL/ SOCIOECONÔMICO 

(PMSS)

Fase de implementação: instalação e 
operação.

Objetivo: dar diretrizes para o plantio de 
espécies arbóreas com o intuito de fazer o 
cortinamento e paisagismo a fim de diminuir o 
impacto visual da vegetação suprimida e lavra 
aberta, assim como diminuir a quantidade de 
resíduos transportados pelo vento, e minimizar 
os ruídos gerados pelas máquinas.

PROGRAMA DE CORTINAMENTO 
VEGETAL E PAISAGISMO (PCVP)

Objetivo: auxilliar a reparar o impacto 
causado a flora e consequentemente ao meio 
ambiente como um todo, sendo necessário 
planejar quais espécies serão plantadas, tendo 
em vista a diversidade das matrizes de 
vegetação nativa, e os locais que elas serão 
plantadas, visando aumentar a qualidade 
ambiental e auxiliar na futura regeneração do 
meio ambiente.

Fase de implementação: instalação.

PROGRAMA DE REPOSIÇÃO FLORESTAL 
OBRIGATÓRIA (PRFO)

Objetivo: 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 poluido-
ras.

Fase de implementação: operação.

PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL 
(PAA)

Fase de implementação: instalação e 
operação.

Objetivo: gerenciar as medidas que 
deverão ser tomadas para a conservação das 
APP’s e identificar, mapear e descrever as 
mesmas. Dessa forma estas áreas serão 
delimitadas em mapas e classificadas quanto a 
importâcia e prioridade de conservação em 
conflito com as áreas de intervenção e o tipo de 
atividade realizada durante as atividades de 
expansão da lavra da mina.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

(PGAPP)

Fase de implementação: instalação.

Objetivo: 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 ampliação sobre o meio ambi-
ente, os operários e as populações diretamente 
afetados.

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS E EFLUENTES 

(PGRSE)

Objetivo: estabelecer e manter os canais de 
comunicação necessários para o bom relacio-
namento entre a Pedreira Caxiense e os 
diversos atores sociais envolvidos nas ativida-
des previstas de maneira que as informações 
circulem adequadamente, evitando interferên-
cias na comunicação, definindo os procedimen-
tos e estratégias de intercâmbio de informa-
ções que possibilitem minimizar ou, até mesmo, 
evitar conflitos na região.

Fase de implementação: pré-instalação, 
instalação e operação.

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
(PCS)

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE TERRAS 
(PAT)

Fase de implementação: instalação.

Objetivo: tratar da aquisição de terras no 
entorno do empreendimento quando necessá-
rio e define as medidas que serão adotadas 
para a classificação dos proprietários quanto a 
compra dessas áreas, bem como o dimensiona-
mento da área a ser adquirida. O programa 
visa estabelecer as prioridades e metas que 
deverão ser atingidas com o intuito de minimi-
zar e compensar os impactos decorrentes da 
implantação do empreendimento.
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Nos casos de licenciamento ambiental 
de empreendimentos com significativo 
impacto ambiental, o empreendedor é 
obrigado a apoiar a implantação e 
m a n u t e n ç ã o  d e  U n i d a d e  d e 
Conservação do Grupo de Proteção 
Integral.

Assim, a Lei Federal n° 9.985 (BRASIL, 
2000), §1º do art. 36, estabelece que o 
empreendedor deve destinar 0,5% do 
inves t imento  da  ins ta lação  do 
empreendimento em Unidades de 
Conservação que será decidida pela 
câmara especializada de compensação 
ambiental da Secretaria do Meio 
Ambiente e Infraestrutura do Rio 
Grande do Sul (SEMA/RS).

A compensação ambiental é um meca-
nismo financeiro que tem como finali-
dade compensar efeitos de impactos 
não reversíveis e permanentes (supres-
são da vegetação, perda de habitats, 
dentre outros) decorrentes da implan-
tação e/ou ampliação de empreendi-
mentos identificados no processo de 
licenciamento ambiental.

 

Além dessa etapa da compensação 
financeira, a Lei Federal nº 11.428, de 
22 de dezembro de 2006, em seu Art. 
17, e Decreto Federal nº 6.660/2008 em 
seu Art. 26, determina que o corte ou a 
supressão da vegetação podem ser 
condicionadas à compensação ambi-
ental por área equivalente à extensão 
da área desmatada, com as mesmas 
características e localizada na mesma 
bacia hidrográfica. Nesta obra, é pro-
posta a compensação por área equiva-
lente na aquisição e doação ao Poder 
Público de área equivalente à desma-
tada no interior de unidade de conser-
vação de domínio público, em especial 
junto à Área de Proteção Ambiental da 
Rota do Sol, junto à Unidade de 
Conservação de Uso Integral Aratinga.

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, 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 
define Unidade de Conservação como 
“espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdi-
cionais, com características naturais 
relevantes, legalmente instituído pelo 
Poder Público, com objetivos de con-
servação e limites definidos, sob 
regime especial de administração ao 
qual se aplicam garantias adequadas 
de proteção” (Lei nº 9.985/2000; Cap. I; 
Art. 2º). 

A Unidade de Conservação do Grupo 
de Proteção Integral tem como objetivo 

“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.

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
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Dois canais serão construídos na área da 
mina com o intuito de desviar dois cursos 
d'água, mantendo suas vazões naturais e 
pontos de descarga originais. Tais cursos 
estão localizados na porção noroeste e 
norte da mina. Ambos cursos atravessam 
a área da mina no sentido sul, se encon-
trando em uma região de cotas baixas 
próximo à linha central da área de estu-
do.

O presente projeto tem como objetivo 
apresentar as medidas mitigatórias 
referentes ao desvio de dois cursos 
d'água em função da ampliação da área 
de lavra da Mina Maestra. O avanço da 
área de mineração sobre os recursos 
hídricos presentes no empreendimento 
exige propostas de mitigação do possível 
dano ambiental, desta maneira este 
trabalho detalha a proposta de canali-
zação e revitalização dos corpos hídricos 
afetados.

O Córrego Oeste será desviado ao longo 
da conformação de bancadas na face 
norte da mina, transportando a água de 
oeste para leste até o Córrego Central. 
Dessa forma, a água não passará por 
dentro da mina reduzindo as chances de 
contaminação e evitando problemas de 
drenagem durante a operação. O 
Córrego Central, principal curso d'água 
que atravessa a mina, terá seu curso 
deslocado para leste da sua posição 
atual, retornando ao seu curso original na 

Para o desvio do Córrego Oeste, o canal 
será escavado na rocha na berma da 
bancada na cota 793. Essa berma será 
mais larga do que as demais (5 m de 
largura para bermas finais), de modo a 
comportar o canal além do espaço dispo-
nível para recuperação da bancada. 
Para o Córrego Central, o canal será 
construído contornando a área atual de 
APP do córrego. 

A transição vertical do córrego atual até 
o canal será feita entre as bancadas da 
mina por meio de quedas d'água (da 
altura de cada bancada). Na base de 
cada queda será escavada uma caixa de 
contenção, com isolamentos laterais, 
para receber a água em queda, reduzir 
sua energia e levar à próxima queda. 
Esse sistema será implementado nas 
bermas entre as cotas 793 e 745, totali-
zando 4 quedas de 12 m de altura.  As 
bermas nesses pontos serão mais largas, 
de modo a comportar essas estruturas e 
ainda dispor de 5 m de largura. Entre 
duas das quedas, há rampas de acesso 
para manutenções. Para a transição 
horizontal do córrego pelas bermas 
serão utilizados tubos de concreto arma-
do, com posterior cobrimento de solo 
estéril, de modo a atender as normativas 

porção central da mina. Esse canal 
receberá as águas tanto do Córrego 
Central quanto do Córrego Oeste, além 
de drenagem de chuva na praça da mina.

Fonte: Garden Projetos

Indicação da posição dos canais a serem 
construídos 

Córrego Oeste Córrego Central

Córrego Leste

Ponto de retorno
ao curso natural

PROJETO DE CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS 
CORPOS HÍDRICOS CENTRAL E OESTE

Fonte: Garden Projetos

Idealização do projeto - detalhamento das 
estaquias 
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3. Conexão com o curso natural a 
jusante – enquanto há o avanço da lavra 
para nivelamento da praça e evolução 
das bancadas até as proximidades do 
ponto de conexão inicial, serão realiza-
das as obras da conexão a jusante. Neste 
ponto a praça já está na cota apropriada, 
o que permite o início da obra no sentido 
sul-norte.

1. Uma vez que o avanço das banca-
das chegar ao limite norte, serão feitas as 
adequações nas bermas para recebi-
mento das águas: instalação da tubula-
ção e caixas, modificações para o desvio 
para lestes na seção montante, configu-
ração da série de quedas d'água que 
perfazem o trecho de maior desnível do 
arroio;

4. Travessia – também durante o 
intervalo se prevê a construção da ponte 

2. Abertura do novo leito – através 
do uso de explosivos será feito a abertura 
do canal propriamente dita, conforme 
dimensionamento deste projeto, isto 
inclui o aprofundamento de toda faixa de 
APP para recuperação vegetal da mes-
ma; 

de segurança. Foram definidas sete 
etapas principais na execução do projeto 
de canalização, as quais podem ser 
revistas e subdivididas dentro de um 
detalhamento posterior, já na fase de 
instalação do empreendimento. O avan-
ço de lavra tem previsão de durar entre 7 
e 10 anos até que o novo trecho do curso 
d'água esteja configurado, i. e., a praça 
nivelada na cota 745 m e as bancadas 
terem avançado para norte até as proxi-
midades do desvio.

6. Plantio de vegetação – logo após 
o aterro será realizado o plantio de 
mudas e gramíneas para criação da 
faixa de APP, utilizando-se espécies 
adaptas ao ambiente e originarias da 
região;

que firmará a travessia do curso d'água 
em seu novo trajeto. A ponte precisa 
estar operacional já no momento do 
desvio das águas.
5. Aterramento da APP e configura-
ção dos taludes – com o empréstimo de 
material estéril e solo orgânico, a vala 
escavada para APP será preenchida de 
modo a criar o substrato para o plantio. 
Nesta etapa inclui-se a estabilização 
inicial dos taludes do arroio através de 
enrocamento e estaqueamento do solo;

7. Desvio das águas – findada a 
execução de todas as etapas anteriores é 
que será desviado a vazão total do arroio 
em questão.

Fonte: Garden Projetos

Idealização do projeto de revitalização - encontro 
dos canais 

Fonte: Garden Projetos
Projeto de revitalização - Quedas d'águaProjeto de revitalização – Arroio F e escadaria 

Hidráulica 
Fonte: Garden Projetos



CONSIDERAÇÕES 
FINAIS



O presente  Estudo de Impacto 
Ambiental é o resultado de um trabalho 
realizado por uma equipe interdiscipli-
nar, envolvida com trabalho descritivo e 
analítico dos principais aspectos que 
envolveram os meios físico, biótico e 
socioeconômico. Foram levados em 
consideração dados levantados a 
campo, fornecidos pelo empreendedor, 
levantamentos bibliográficos, consulta 
a banco de dados, entre outros, de 
forma a avaliar mais precisamente a 
atual conjectura do presente empreen-
dimento. 

No caso da Pedreira Caxiense, através 
de detalhado estudo, verificou-se que 
a reserva de minério é abundante, 
podendo a extração manter-se duran-
te os próximos 100 anos. Sendo assim, a 
previsão estendida de exploração da 
mina, entra em concordância com a 
atual demanda elevada do mercado 
local e regional e, portanto, justifica seu 
interesse de ampliação. A extração da 
mina para brita encontra-se em plena 
produção e possui a infraestrutura, 
equipamentos e equipe treinada que 
garantem resultados econômicos 
satisfatórios. Este fato possibilita a 
manutenção e geração de empregos, e 
aumento da arrecadação de impostos 
para a União, Estado e Município. 

A atividade mineradora é de grande 
relevância mundial para a obtenção de 
matéria prima para diversas finalida-
des no dia a dia do mundo moderno. 
Esta atividade, como tantas outras, 
deve estar constantemente sendo 
atualizada, de forma a enfrentar os 
desafios e demandas sociais, ambien-
tais, técnicas e econômicas, dado a 
atual situação global. Para isso, é 
necessário atualizar-se em termos de 
técnicas que minimizem os impactos, 
mas continuem fornecendo matéria-
prima imprescindível.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS Frente a isto, foi idealizado e desenvol-
vido o presente Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA), que identificou 
e avaliou os impactos socioambientais 
decorrentes da interação entre a 
ampliação da área de lavra em relação 
aos meios físico, biótico e socioeconô-
mico que foram estudados.

O processo de avaliação ambiental, 
também levou em consideração as 
esferas social e jurídica aplicáveis ao 
empreendimento, em especial os crité-
rios e premissas legais que norteiam a 
implantação da ampliação da lavra. 
Essa análise legal e orientação dos 
trabalhos abrangeram as esferas 
federal, estadual e municipal. 

Complementando o terceiro pilar da 
sustentabilidade e adequando o 
empreendimento às políticas públicas, 
planos e programas de investimentos 
na região, o plano de aumento da área 
de mineração da empresa do grupo 
Caxiense Fagundes encontra amparo 
nas bases legais existentes, sendo que, 
em nenhum momento foi identificado 
qualquer impeditivo legal do ponto de 
vista social que possa inviabilizar as 
atividades do empreendimento.

Tendo em vista a análise conclusiva, que 
levou em consideração os dados levan-
tados a campo e/ou fornecidos pelo 
cliente, abordando de forma clara os 
aspectos positivos e negativos do 
empreendimento, pode-se concluir que 
o mesmo é tecnicamente, socioambien-
tal, jurídica e institucionalmente viável. 
Apesar disso, salienta-se que para o 
sucesso e continuação da atividade é 
imprescindível seguir as sólidas propo-
sições, recomendações e definições da 
equipe técnica responsável por este 
EIA/RIMA.
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Diaclases: fraturas que dividem as rochas 
em blocos sem deslocamento dos mesmos.

Basalto: rocha vulcânica de composição 
básica.

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.

Dossel: é o estrato superior das florestas.

Aquífero: formação geológica capaz de 
armazenar, transmitir e proporcionar 
quantidades aproveitáveis de água.
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.

Biótico: que diz respeito aos seres vivos. 
Opõe-se a abiótico.
Colúvio: solo ou fragmentos rochosos 
transportados ao longo das encostas de 
morros, devido à ação combinada da 
gravidade e da água. Possui característi-
cas diferentes das rochas subjacentes.

Antropizado: uma área cujas característi-
cas originais foram alteradas pela ação 
humana, sejam alterações no no solo, na 
vegetação, relevo, etc.

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. 

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).

 
Cretáceo: período da Era Mesozóica ente 
145 Ma e 66 Ma.

Ecossistema: o conjunto de características 
físicas, químicas e biológicas que influen-
ciam a existência de uma espécie animal 
ou vegetal. É uma unidade natural consti-
tuída de parte não viva (água, gases 
atmosféricos, sais minerais e radiação 
solar) e de parcela viva (plantas e anima-
is, incluindo os microrganismos) que 
interagem ou se relacionam entre si, 
formando um sistema estável.

Conama: o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente é o órgão consultivo e delibera-
tivo do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente – SISNAMA, instituído pela Lei 
6938, de 31 de agosto de 1981, com a 
finalidade de assessorar, estudar e pro-
por ao Conselho de Governo diretrizes de 
políticas governamentais para o meio 
ambiente e os recursos naturais e delibe-
rar, no âmbito de sua competência, sobre 
normas e padrões compatíveis com o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e 
essencial à sadia qualidade de vida.

Açude: construção destinada a represar 
águas, em geral para fins de irrigação; 
barragem, acéquia, presúria. Lago forma-
do por represamento.

Amigdaloidal: com vesículas (cavidades) 
preenchidas por minerais.

Espécie exótica: são espécies que se 
instalam em locais onde não são natural-
mente encontradas. 

Estratigráfica: vem de estratigrafia, o 
estudo das camadas das rochas.
Fitofisionomia: feições características no 
aspecto de uma comunidade vegetal 
(Resolução CONAMA n° 012/1994, Art. 
1º).

Espécie Ameaçada de Extinção: espécie 
em perigo de extinção, cuja sobrevivência 
é improvável, se continuarem operando os 
fatores causais. Inclui populações reduzi-
das em níveis críticos e habitats drastica-
mente reduzidos.

Espécime: indivíduo de uma espécie.

Erosão: Desgaste, dissolução ou remoção 
do solo ou rochas, principalmente por 
ação de agentes intempéricos (chuvas, 
ventos, degelo, etc.). 

Espécies pioneiras: são as espécies 
resistentes aos fatores abióticos do ambi-
ente que iniciam a colonização como 
primeira etapa de uma sucessão ecológi-
ca. 

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS
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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. 
Fitoplâncton: conjunto dos organismos 
aquáticos microscópicos que têm capaci-
dade fotossintética e que vivem dispersos 
flutuando na coluna de água.
Flora: reino vegetal. Conjunto da vegeta-
ção 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. 
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.
Geologia: estudo da terra e da história 
das rochas.
Habitat: é uma área ecológica ou ambi-
ental que é habitada por uma determina-
da espécie de animal, planta ou outro 
organismo. O termo refere-se tipicamen-
te à zona em que o organismo vive e onde 
pode encontrar alimento, abrigo, prote-
ção e companheiros para reprodução.
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 

Vegetação: quantidade total de plantas e 
partes vegetais como folhas, caules e 
frutos que integram a cobertura da super-
fície de um solo. 

Zooplâncton:  conjunto dos organismos 
aquáticos que não têm capacidade 
fotossintética (heterotróficos ou heteró-
trofos) e que vivem dispersos na coluna de 
água, apresentando pouca capacidade 
de locomoção.

Lençol freático: superfície da zona de 
saturação em um aquífero livre em que a 
pressão hidrostática é igual à pressão 
atmosférica.

Intemperismo: conjunto de processos 
químicos e físicos que alteram as rochas na 
superfície terrestre.

Qualidade da água: características 
químicas, físicas e biológicas relacionadas 
com o seu uso para um fim específico.

Jazida: depósito de substâncias minerais 
ou fósseis que podem ser encontradas no 
interior ou na superfície da Terra.

Recursos hídricos: Numa determinada 
bacia, a quantidade de águas superficiais 
ou subterrâneas disponível para uso.

sociedade, a biodiversidade e a qualida-
de dos recursos ambientais. 

Riolito: rocha vulcânica de composição 
ácida.

Nativo: espécie vegetal ou animal origi-
nária de um determinado ecossistema ou 
área geográfica.

Lavra: extração de minério.

Nível freático: distância entre a superfície 
e a zona saturada em água do solo.
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.

Rochas efusivas: sinônimo de rochas 
vulcânicas.
Sedimento: Termo referente a partículas 
que foram depositadas por algum tipo de 
agente natural de transporte, como a 
água ou o vento.

Vulcanito: termo geral para se referir a 
rochas vulcânicas.
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EQUIPE TÉCNICA

NOME FORMAÇÃO CONSELHO/ 
REGISTRO CARGO/FUNÇÃO CTF ART

José Ribeiro 
de Araújo 

Júnior
Biólogo, MBA em 

Gestão de Projetos CRBio 069488-03 Coordenação Geral e 
Técnica 4932923 2019/01476

Elton 
Leonardo 

Boldo Biólogo, Msc.
Téc. Meio Ambiente CFT 2201072060

CRBio 063582-03
Coordenação Técnica/ 

Operacional 5073139 2019/01477  
2019/15436

Vinícius Triches Eng. Ambiental e 
de Segurança CREA RS184210 Coordenação/ 

Gerência Técnica 5451810 10042322 
10497351

Carlos 
Catuzzo 
Gazzola

Contador -
Gerente 

Administrativo e 
Financeiro

- -

Roberto Della 
Giustina 
Manera

Eng. Civil CREA Rs227938 Gerente Operacional - -

Gustavo 
Fernando 

Steffen
Eng. Minas. CREA RS175853 Plano de Lavra/ Meio 

Físico 5573165 10061869

Bruno T. 
Kuckartz Eng. Minas, M.Sc. CREA RS210679 Plano de Lavra/ Meio 

Físico - -

Andreas 
Emílio Grings Geólogo CREA RS216231 Meio Físico 7081756 10042883

João Marcos 
Pozzer Eng. Civil CREA RS229954 Empreendimento/Mei

o Físico 7154783 -

Ivana Rech 
Boldo Bióloga CRBio 069487-03 Meio Biótico - Fauna 5079914 2019/01500

Marcos José 
Rodrigues Biólogo CRBio 088809-03 Meio Biótico - Fauna 

e Flora 5845877 2019/01481

Eduardo 
Pasini Biólogo, M.Sc., Dr. CRBio 069480-03 Meio Biótico - Flora 4937036 2019/01493

Gabriela de 
Rossi Vicenzi Bióloga CRBio 063586-03 Meio Biótico - Flora 3336246 2019/01503

Luan Carlos 
Tomé dos Reis Geógrafo -

Meio Socioeconômico/ 
Cartografia e 

Geoprocessamento
7315903 -

Aline Brandelli 
Dal Pizzol Bióloga CRBio 069679-03 Meio Biótico - Fauna - 2015/07069
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NOME FORMAÇÃO CONSELHO/ 
REGISTRO CARGO/FUNÇÃO CTF ART

Augusto 
Jobim 

Benedetti
Biólogo CRBio 069772-03 Meio Biótico - Flora - 2014/13860 

2015/07091

Aline Correa 
Mazzoni Bióloga CRBio 095025-03 Meio Biótico - Fauna - 2019/21841

Elias Martins 
Bianchi

Acad. de 
Arquitetura e 

Urbanismo
- Meio Socioeconômico 

e Antrópico/ RIMA - -

Rodrigo 
Wisintainer 

Balen
Advogado OAB/RS 44533 Aspectos Legais e 

Fundiários - -

Jaqueline C. 
Marques Psicóloga CRP 723732 Meio Socioeconômico 

e Antrópico - -

Anderson 
Duarte 

Machado
Geógrafo CREA RS233233

Meio Socioeconômico 
e Antrópico/ 
Cartografia e 

Geoprocessamento
- 10555916

Amanda Thaís 
Dalmás

Eng. Civil e 
Ambiental CREA RS233907

Meio Físico, 
Socioeconômico e 

Antrópico/ 
Empreendimento

7270431 10556539

Caroline 
Menegotto

Acad. De 
Engenharia Civil -

Meio Socioeconômico 
e Antrópico/ Aspectos 

Legais/ RIMA
- -

Lucca Klipel Ensino Médio - Apoio Geral/Estudos - -

Gabriel 
Pitágoras

Tecnólogo em 
Gestão Ambiental - Apoio Geral/Estudos - -

Rubens Roque 
Adamatti Geólogo CREA R066735 Meio Físico - 

Geologia 5323571 -

Marcelo Picoli Advogado OAB/RS 39197 Assessor Jurídico - -

Eliza Dalence 
Sperb Bióloga CRBio 101787-03 Meio Biótico - Fauna 6665855 2020/01035

Raquel 
Fontoura 

Freiry
Bióloga CRBio 101738-03 Meio Biótico - Fauna 6658986 2019/21914

Amanda 
Saldanha 
Barbosa

Bióloga CRBio 095158-03 Meio Biótico - Fauna 5761450 2019/22052
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