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Apresentação
A ação de organizar e administrar os recursos disponíveis e/ou a sua falta é definida como
gestão, onde se faz necessário o conhecimento de todos os elementos disponíveis ou ausentes no
universo analisado, obtidos através de diagnósticos, propiciando a construção de um cenário futuro
projetado ou desejado, e culminando em um planejamento que aglutine as ações a serem
implementadas. Em âmbito municipal, a busca do autoconhecimento e a sua interpretação dão
suporte às possibilidades de planejamento, sendo que estes planos se tornam a ferramenta que
organiza as ações e atividades.
A gestão ambiental é concebida diretamente sob este enfoque, onde é preciso conhecer e
organizar todos os elementos formadores do ambiente nos meios físico, biótico e antrópico,
culminando na delimitação dos seus pontos fortes e pontos fracos, além das oportunidades e ameaças
a serem transformadas em ações constantes na ferramenta de planejamento. No planejamento
ambiental o principal objetivo é a constante busca pela sustentabilidade, equilibrando os ganhos
sociais, econômicos e ambientais através da otimização dos recursos naturais, financeiros e humanos
do município.
O Plano Ambiental para o Município de Muitos Capões apresenta-se como uma oportunidade de
conhecer a realidade e a diversidade da fauna e da flora presente no Município, para que a partir
deste conhecimento, possam ser direcionadas metas futuras que visem propiciar o bem estar da
população capoense, sem prejudicar o meio ambiente que nos envolve, ou seja, estabelecer regras
para evitar que o homem, muitas vezes movido pela ganância, destrua o nosso bem mais precioso: o
meio ambiente em que vivemos.
Assim, com a obtenção do diagnóstico da realidade e a definição de problemas levantados o
Município de Muitos Capões pretende desenvolver projetos para sua solução e, após solucioná-los,
visa obter, a concretização do Plano Ambiental que nada mais é do que um documento formal
necessário para a gestão ambiental municipal delegada através da Legislação Estadual.
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1 Introdução
1.1 O Plano Ambiental como ferramenta de Gestão
O planejamento é um meio sistemático de se determinar a situação atual de um processo, onde
se deseja chegar e qual o trajeto que deverá ser percorrido. A determinação da situação atual de um
processo depende da identificação dos fatores que compõem esta realidade, de forma que este
levantamento deva ser o mais representativo possível da realidade. Este levantamento pode ser
utilizado como base de tomada de decisão acerca das possibilidades futuras, determinando, com isso,
o caminho que deverá ser percorrido para se chegar à situação almejada. Segundo Santos (2004) "um
papel importante destinado ao planejamento é o de orientar os instrumentos metodológicos,
administrativos, legislativos e de gestão para o desenvolvimento de atividades em um determinado
espaço e em um determinado tempo". Os resultados do planejamento são geralmente apresentados
sob a forma de diretrizes, planos, programas, normas e projetos articulados.
Dentre os muitos modelos de planejamento, o planejamento ambiental destaca-se por sua
importância, modernamente frente ao processo civilizatório e predatório, fundamentado em princípios
de racionalidade econômica. Este último tem moldado as diversas esferas da sociedade em função
dos

padrões

tecnológicos,

práticas

produtivas,

organização

burocrática,

legislação

e,

fundamentalmente, os padrões de consumo. As consequências disto revelam-se na delapidação dos
recursos naturais, com a perda cada vez maior da qualidade de vida em todas as suas manifestações.
O planejamento ambiental deve promover entrelaçamentos inter, multi e trans-escalares, incluindo
uma visão ecossistêmica em três instâncias: nos ecossistemas urbanos, nos agroecossistemas e nos
ecossistemas naturais. Suas ações transcendem os limites políticos, focando-as nos limites naturais, a
exemplo de formações vegetais, bacias hidrográficas, formações geológicas, etc.
Entende-se como planejamento ambiental todo o esforço da civilização em direção a
preservação e conservação dos recursos ambientais de um território, com vistas a sua própria
sobrevivência. É todo o planejamento que parte do princípio da valoração e conservação das bases
naturais de um dado território, com base na autossustentação da vida e das interações que a
mantém, ou seja, das interações ecossistêmicas. Emprega como instrumentos todas as informações
disponíveis sobre a área de estudo, vindas das mais diversas áreas do conhecimento, bem como as
tecnologias de ponta que possam facilitar o seu meio principal de comunicação e de projeto, que é o
desenho ambiental (FRANCO, 2000). Trata-se do planejamento das ações humanas (da antropização)
no território, levando em conta a capacidade de sustentação dos ecossistemas a nível local e regional,
sem perder de vista as questões de equilíbrio na escala continental e planetária, visando a melhoria
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da qualidade de vida humana dentro de uma ética ecológica. Surgiu da necessidade de se
compatibilizar o uso dos recursos naturais com a proteção dos ambientes ameaçados, e com a
melhoria da qualidade de vida das populações (FINOTTI et al., 2008).
A Agenda 21 reconhece que o Planejamento Ambiental deve fornecer sistemas de
infraestrutura, ambientalmente saudáveis, que possam ser traduzidos pela sustentabilidade do
desenvolvimento urbano, o qual está atrelado à disponibilidade dos suprimentos de água, qualidade
do ar, drenagem, serviços sanitários e descarte de resíduos. Com vistas ao desenvolvimento
sustentável, o planejamento ambiental deve estabelecer medidas a serem tomadas em curto, médio e
longo prazo. A aplicação, a administração, o controle e o monitoramento das alternativas propostas
pelo planejamento compreendem o gerenciamento ambiental.
Todo e qualquer problema ambiental tem início a partir de eventos locais. São nas ações do dia
a dia que cada um de nós acaba por comprometer o equilíbrio ambiental, quer seja pelo descarte de
substâncias, bens e materiais no ambiente, quer pela ação direta sobre ele pelo desmatamento,
construções, desvios de mananciais hídricos, etc. No ambiente urbano, isto se dá de forma mais
drástica em função, principalmente, do contingente populacional que requer uma ocupação e
parcelamento maior do solo, com a consequente impermeabilização e impactos decorrentes. A gestão
ambiental, neste contexto, tem um papel fundamental no sentido de promover o uso racional, a
preservação e a conservação dos recursos naturais. Segundo Alirol (2001), as ações necessárias para
se chegar à prática do desenvolvimento sustentável passam pela melhoria do processo de gestão.
A gestão ambiental visa internalizar conceitos e mecanismos de controle sustentável na esfera
local, no sentido de fazer frente às pressões das ações antrópicas sobre o meio ambiente.
Implementar um sistema local de controle ambiental, no entanto, envolve aspectos legais,
institucionais, técnicos e operacionais, de modo a atender as exigências de ações eficientes e eficazes
no que diz respeito à prevenção e ao controle da poluição. A municipalização torna mais próxima a
obrigação ou o direito constitucional, uma vez que medidas preventivas e corretivas na busca da
sustentabilidade podem ser aplicadas com maior facilidade e eficácia, considerando-se a proximidade
com a população, os interesses locais e regionais e a perspectiva de um maior conhecimento e melhor
controle das situações a gerir. Neste contexto, o planejamento se faz necessário, senão
imprescindível.
Uma boa alternativa para colocar em prática o preceito do desenvolvimento sustentável dentro
das municipalidades é através do planejamento envolvendo este, o Plano Diretor, o Plano de
Saneamento e o Plano Ambiental, uma vez que é na esfera municipal que as questões ambientais são
mais graves e muitas vezes possuem maior chance de soluções efetivas. Tanto o Plano de
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Saneamento, quanto o Plano Diretor e o Plano Ambiental são de exigência legal na esfera municipal,
devendo ser elaborados em consonância entre si e estarem articulados a um sistema de gestão.
A Figura 1.1 apresenta a articulação entre os diversos planos dentro da gestão municipal
integrada.

Figura 1.1 - Gestão Municipal Integrada.
Fonte: modificado pelos autores de Finotti et al., 2008.

1.2 Pressupostos legais e objetivos de um Plano
Ambiental
O Plano Ambiental é um conjunto de medidas administrativas e operacionais para
implementação da política ambiental local e regional, enfocando programas e projetos voltados a
proteção e recuperação do meio ambiente (CONSEMA, 2000). O Plano Ambiental pode ser definido
como um levantamento de informações acerca dos diversos meios constituintes do ambiente,
analisando fatores como o meio biótico, abiótico e antrópico, propondo soluções e estratégias para
garantir a execução da política de gestão ambiental do município e servindo como instrumento para o
licenciamento ambiental de atividades de impacto local. Tem como objetivo o reconhecimento da
situação ambiental, das características do município e região, considerada sua vocação sócio-
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econômica, cultural e ambiental (SCHNEIDER et al., 2008). Além de fundamentar o planejamento das
políticas de gestão ambiental, serve também como fonte referencial para o licenciamento das
atividades de impacto local. Permite, ainda, a organização administrativa e operacional municipal, de
forma a garantir a integração e o comprometimento dos diversos segmentos da Administração
Pública, bem como estabelece normas e ações para a proteção, a recuperação e o uso
ecologicamente sustentável do meio ambiente.
O Plano deve conter medidas previamente definidas, voltadas ao controle e ao monitoramento
das atividades efetivas e/ou potencialmente causadoras de degradação ambiental que utilizem
recursos naturais. Além de fundamentar o planejamento das políticas de gestão ambiental, o Plano
serve como fonte referencial para o licenciamento das atividades de impacto local. Para sua
elaboração, devem ser considerados os objetivos das políticas e sistemas nacional, estadual e
municipal de meio ambiente, compatibilizando o planejamento com os respectivos instrumentos
legais, resolutivos e normativos existentes nas três esferas administrativas.
O Plano Ambiental deve ser elaborado contemplando três etapas, a saber:
I.

Levantamento de Dados: deve conter levantamentos de informações, dados
estatísticos, descrições e caracterizações relativas ao meio ambiente do território
municipal, tanto nos aspectos quantitativos quanto qualitativos, bem como o inventário
dos usos presentes dos recursos naturais locais;

II. Diagnóstico: é elaborado a partir dos resultados obtidos no cruzamento e na análise
dos dados levantados, indicando os aspectos positivos e negativos, potencialidades,
necessidades e dificuldades que envolvem as questões ambientais;
III. Prognóstico: com base na avaliação dos cenários atuais, obtidos através da avaliação
do diagnóstico, impactos ambientais e mapeamento, serão elaborados os indicativos
para os usos potenciais e limitações ecológicas de cada área, permitindo, desta
maneira, que o poder público e os gestores possam antever quais atividades e como
estas devem ser desenvolvidas em cada área. O resultado deste exercício é
denominado Zoneamento Ambiental ou Zoneamento Ecológico-Econômico.
A partir dos cenários levantados, passa-se à fase de hierarquização das problemáticas e definição das diretrizes de ação. Estas representam o conjunto de instruções ou indicações de caráter
geral, necessárias para o estabelecimento de planos e normas por meio de programas e projetos. São
conjuntos de objetivos futuros e condições para sua execução.
Com base na definição dos cenários são estabelecidos os Planos, os quais possuem como linha
mestra as diretrizes e são formulados como um conjunto de ações a serem adotadas, visando
alcançar determinado objetivo ou meta política. O plano obedece às diretrizes gerais do planejamento
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e é materializado sob a forma de projetos e programas, que são as formas diretas de se colocar em
prática o que estava definido nas diretrizes.
Os Programas, por sua vez, detalham as peculiaridades dos planos e expõem a linha e as
regras básicas a serem seguidas e atingidas nos Projetos. Estes últimos correspondem à atividade ou
grupo de atividades correlatas, planejado e implementado como algo individualizado, mas que está no
corpo de intenções de certos programas, planos e diretrizes. Dentro deste escopo, as Normas
descrevem os procedimentos ou medidas que garantam a realização dos planos e programas. Ainda,
pode ser que o processo de planejamento aponte à necessidade de alterações na legislação municipal
existente, ou ainda a Proposição de novas leis.
O Plano Ambiental Municipal, como documento, expressa formalmente os objetivos, intenções,
compromissos, estratégias e meios adequados para amenizar e solucionar os problemas relacionados
ao meio ambiente do Município, sendo considerado, portanto, uma ferramenta de gestão ambiental
municipal. Ainda, sob a ótica do processo de licenciamento, constitui-se como exigência básica da Se cretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul (SEMA-RS) para que o município
seja responsável pelo licenciamento de obras de impacto local. Objetiva, ainda, incorporar normas de
racionalidade ambiental e produzir novas técnicas para controlar e resolver os efeitos nocivos gerados
pela inconsistência ambiental, bem como ampliar os mecanismos de interlocução entre os poderes públicos e a sociedade.
Segundo Schneider et al. (2008), o Plano Ambiental Municipal deve ser devidamente aprovado
pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e submetido a audiência pública quando da sua proposição
e alterações. O mesmo deve ocorrer quando se tratar do licenciamento de empreendimentos de rele vante impacto ambiental quanto à exposição do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA).
A Resolução nº 237/97 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 1997),
através de seu Artigo 6º, possibilitou aos municípios, ouvidos os órgãos competentes da União, dos
Estados e do Distrito Federal, o exercício da competência do licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades de impacto ambiental local, bem como o licenciamento de atividades
que lhe forem delegadas pelos Estados por instrumento legal ou convênio.
A primeira norma estadual que regra a atividade de licenciamento ambiental pelo município é a
Resolução CONSEMA nº 05/98 (RIO GRANDE DO SUL, 1998), a qual prevê condições necessárias para
que os municípios possam se habilitar junto a SEMA com vistas à realização do licenciamento
ambiental das atividades consideradas de impacto local, definindo, principalmente, o porte das
atividades que deverão ser licenciadas pelo município. Posteriormente, a Resolução CONSEMA nº
04/00 (RIO GRANDE DO SUL, 2000), em seu artigo 2º, amplia as exigências necessárias, bem como
especifica os requisitos:
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•

Implantar do Fundo Municipal do Meio Ambiente;

•

Implantar e colocar em funcionamento o Conselho Municipal de Meio Ambiente, o qual
tem caráter deliberativo, tendo em sua composição no mínimo 50% de entidades não
governamentais;

•

Possuir nos quadros do órgão municipal do meio ambiente, ou a disposição deste
órgão, profissionais legalmente habilitados para a realização do licenciamento
ambiental, emitindo a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

•

Possuir servidores municipais com competência para exercício da fiscalização
ambiental;

•

Possuir legislação própria disciplinando o licenciamento ambiental e as sanções
administrativas pelo seu descumprimento;

•

Possuir Plano Diretor de Desenvolvimento urbano (o município com população superior
a 20.000 habitantes, ou Lei de Diretrizes Urbanas para o município com população igual
ou inferior a 20.000 habitantes;

•

Possuir o Plano Ambiental, aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, de
acordo com as características locais e regionais.

A exigência do Plano Ambiental Municipal explicita ações, objetivos, compromissos, intenções e
estratégias para garantir a execução da política de gestão ambiental do município. As metas
estabelecidas nos Planos Ambientais Municipais serão fiscalizadas pelo Ministério Público Estadual,
Tribunal de Contas do Estado e pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.
Os elementos constitutivos do Plano Ambiental no Rio Grande do Sul são estabelecidos pela
Resolução CONSEMA nº 011/00 (RIO GRANDE DO SUL, 2000), segundo a qual o Plano deverá
contemplar:
1.Objetivos;
•

Diagnóstico ambiental;

•

Estabelecimento de cenários futuros (prognóstico);

•

Programas e projetos;

•

Instrumentos de gestão;

•

Priorização de programas e projetos;

•

Cronograma de implantação, de acordo com as características de cada município e
região, considerando sua vocação sócio-econômica, cultural e ambiental.

•

Os projetos ambientais a serem elaborados, indicados pelo Plano, visando à proteção,
manutenção e recuperação da qualidade ambiental segundo a Resolução, devem
enfocar pelo menos as seguintes tipologias:
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•

Projetos de controle ambiental;

•

Projetos de monitoramento e fiscalização ambiental;

•

Projetos de manejo ambiental;

•

Projeto de educação ambiental.

Os programas, projetos e ações vinculados ao presente Plano Ambiental contemplam estas
diferentes tipologias, embora não estejam assim organizados.
O Plano Ambiental deverá atender, em seu conteúdo, o estabelecido nas políticas dos sistemas
nacionais e estaduais e de sistemas municipais de meio ambiente, quando houver. No Estado do Rio
Grande do Sul a Resolução CONSEMA nº 011/00 (RIO GRANDE DO SUL, 2000) aponta o que o Plano
deve considerar:
I.

Os objetivos da Política Estadual de Proteção Ambiental e do Sistema Estadual de
Proteção Ambiental (SISEPRA), em metas a serem alcançadas e em prazos definidos
pelos municípios;

II. O processo de consulta pública, importante para promover o envolvimento e a
participação da população no processo de decisão e de implementação do plano
ambiental.
Os Planos ambientais, neste contexto, possuem um papel fundamental na preservação e conservação dos recursos naturais e na ocupação do espaço. O gestor ambiental, além de compreender a
necessidade da existência do Plano Ambiental e os aspectos legais e normativos que o norteiam, deve
assegurar não apenas a existência do Plano e seu conteúdo, mas principalmente zelar pela sua aplicação. (SCHNEIDER et al, 2008).
O presente Plano Ambiental do Município de Muitos Capões fundamenta-se no levantamento
da situação atual do meio ambiente local, tendo como base a Resolução CONSEMA nº 11/00 (RIO
GRANDE DO SUL, 2000) e as orientações da SEMA, através do “Roteiro Básico para elaboração do
Plano Ambiental Municipal” - SIGA – Sistema Integrado de Gestão Ambienta (RIO GRANDE DO SUL,
2007), adaptado e complementado pelo Instituto de Saneamento Ambiental (ISAM) da Universidade
de Caxias do Sul.
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2 Caracterização do Município
2.1 Localização
O Município de Muitos Capões localiza-se na região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul,
nos Campos de Cima da Serra, limitado ao norte pelos municípios de Esmeralda e Capão Bonito do
Sul; ao sul pelos municípios de Ipê, André da Rocha e Campestre da Serra; a leste por Vacaria e a
oeste por Lagoa Vermelha.
As principais vias de acesso ao município são a rodovia BR 285, cognominada Rodovia da
Maçã, a qual corta o município de leste a oeste ligando-o a Lagoa Vermelha e Vacaria; e ao norte a
rodovia RS 456, a qual se junta à BR 285 e dá acesso a Esmeralda. A Figura 2.1 mostra este cenário,
apresentando as vias de acesso ao município.

Figura 2.1 - Vias de acesso ao município de Muitos Capões.
Fonte: Adaptado de Hasenack e Weber (2006).

A extensão territorial de Muitos Capões é de 1.193,13 km², representando apenas 0,44% da
extensão territorial do Estado, 0,21% da extensão territorial da região e 0,014% da extensão
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territorial de todo o país. Deste montante, segundo dados da Fundação de Economia e Estatística de
2008 (FEE, 2010), somente 1,46 km2 da extensão territorial total do município corresponde ao
perímetro urbano, enquanto que o restante (1.191,67 km 2) corresponde a área rural. Ainda segundo
mesma fonte, no ano de 2008 o município apresentou uma taxa de urbanização de 35,3% (FEE,
2010).
O Município está localizado a uma altitude média de 937 metros e possui latitude 28º18’51’’
Sul e longitude 51º10’54’’ Oeste (MUITOS CAPÕES, 2010). Parte do Município está inserido na Bacia
Hidrográfica do Rio Taquari-Antas e parte na Bacia Hidrográfica do Rio Apuaê-Inhandava. A
localização de Muitos Capões no Estado do Rio Grande do Sul e em relação às bacias hidrográficas as
quais pertencem está apresentado na Figura 2.2.

Figura 2.2 - Localização do Município de Muitos Capões no Estado e nas Bacias
Hidrográficas Taquari-Antas e Apuaê-Inhandava.
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A Tabela 2.1 apresenta a distância aproximada de Muitos Capões à capital Porto Alegre e a
outros municípios do Estado do Rio Grande do Sul.
Tabela 2.1 - Distâncias entre Muitos Capões, a capital e outros municípios da região.
Município

Distância de Muitos Capões (km)

Porto Alegre

276

Caxias do Sul

147

Vacaria

35,5

Esmeralda

39,5

Capão Bonito do Sul

66,9

Ipê

90,2

André da Rocha

70

Campestre da Serra

74

Lagoa Vermelha

43,1
Fonte: Google Maps, 2010.

2.2 Estrutura Político – Administrativa
2.2.1 Prefeitura Municipal
A Prefeita em exercício de Muitos Capões, Sra. Mara Valmorbida Barcellos, assumiu a
administração do município em Primeiro de Janeiro de 2009, juntamente com o Vice-Prefeito Sr. Ari
Antônio Ziliotto. A prefeitura possui atualmente em seu quadro funcional 164 funcionários, sendo que
dois estão inativos.
O segmento da administração municipal responsável pelo meio ambiente em Muitos Capões é a
Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente, a qual conta com dois
funcionários, como mostra o Anexo A.I.
A Câmara de Vereadores do Município é constituída por nove vereadores e três funcionários,
conforme apresentado no Anexo A.II.
Muitos Capões está dividido em nove distritos, listados abaixo:
•
•
•
•
•
•
•

1º Distrito – Sede;
2° Distrito – Capão Grande;
3° Distrito – Bom Retiro;
4° Distrito – Fazenda das Laranjeiras;
5º Distrito – Ituim;
6º Distrito – Morro Grande;
7º Distrito – Encruzilhada São Sebastião;
Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

12

• 8º Distrito – Várzea dos Antunes;
• 9° Distrito – Santa Rita.
O organograma da Figura 2.3 mostra a estrutura administrativa atual do município.
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Fonte: elaborado pelos autores com base em informações da Prefeitura Municipal de Muitos Capões, 2010.
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2.2.2 Sistema de Controle e Fiscalização Ambiental
A Secretaria Municipal responsável pela emissão dos alvarás de funcionamento/localização é a
Secretaria Municipal da Fazenda. Todavia, antes da concessão do referido alvará pela Secretaria da
Fazenda, é solicitado à Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente que perquira e
solicite ao requerente a comprovação do Plano de Proteção e Prevenção Contra Incêndio (PPCI), que
deve ser emitido pelo Corpo de Bombeiros de Vacaria e devidamente válido.
Atualmente não há fiscalização ambiental. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM)
atua no município somente através de denúncias. Muitos Capões pertence à Gerência Regional do
Planalto (GERPLA).
Relativamente a Brigada Militar/Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM), Muitos Capões
está ligada a subdivisão do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, 2ª Companhia do 3º Pelotão
Ambiental da Brigada Militar, a qual conta com o efetivo de cinco elementos para o atendimento de 8
municípios da região, com sede em Vacaria. São eles:
•

Bom Jesus;

•

Campestre da Serra;

•

Esmeralda;

•

Monte Alegre dos Campos;

•

Muitos Capões;

•

Pinhal da Serra;

•

São José dos Ausentes;

•

Vacaria.

Ao Comando Ambiental da Brigada Militar (CABM) compete:
I.

Executar as diretrizes operacionais emanadas do Comando Geral;

II. Cumprir e fazer cumprir a legislação ambiental;
III. Exercer a polícia ostensiva de proteção ambiental, fiscalização da caça amadorística e
da pesca artesanal;
IV. Exercer o controle sobre as suas frações através de padrões de desempenho e de re sultados estabelecidos;
V. Planejar e executar as tarefas e rotinas de polícia ostensiva, na área da preservação
ambiental, nas atividades de polícia florestal e outras previstas em leis ou mediante
convênio;
VI. Propor a realização de convênios de intercâmbio com órgãos ambientais, governamentais e não-governamentais;
VII. Cumprir as demais rotinas definidas pelo Comando da Brigada Militar.
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O município de Muitos Capões faz parte da regional do IBAMA de Porto Alegre, sendo que
este atua no município, dentro de suas atribuições, através de denúncias. Com relação ao
Departamento de Florestas e Áreas Protegidas (DEFAP), o município está ligado a Agência de Vacaria,
a qual, por sua vez, pertence à Regional de Caxias do Sul.
Já a Promotoria Pública no município atua através da comarca de Vacaria, que envolve os
municípios de Campestre da Serra, Esmeralda, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões e Pinhal da
Serra. O quadro funcional da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Vacaria é composto de um
promotor, um assessor, um secretário de diligência e dois estagiários. Há ainda mais três Promotorias
de Justiça na comarca de Vacaria, duas criminais e uma cível e da infância e juventude, composta por
promotores, servidores e estagiários.
Atualmente existe em trâmite na Promotoria de Justiça de Vacaria especializada na apuração
de eventuais danos causados ao meio ambiente no Município de Muitos Capões, seis Inquéritos Civis,
sendo que um diz respeito à implantação do saneamento básico e os outros cinco são relativos à corte
de árvores e queimadas.

2.2.2.1 Sistema de controle e fiscalização Municipal
Com a aprovação pelo CONSEMA do presente Plano Ambiental, o Município de Muitos Capões
passará a exercer o controle e a fiscalização ambiental municipal.
A avaliação dos processos de licenciamento será realizada por uma empresa terceirizada
mediante convênio/contrato com a Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra
(AMUCSER), a qual deverá possuir uma equipe multidisciplinar.
A Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente contará com um funcionário
efetivo, o qual deve possuir formação superior na área ambiental. Este será responsável pela
elaboração e execução de Laudos e Pareceres.
A fiscalização será realizada por um profissional aprovado em concurso público, cuja função
será realizar vistorias nas propriedades municipais a fim de verificar se há alguma irregularidade. Além
disso, o fiscal será responsável pela averiguação das denúncias que surjam em relação a infrações
ambientais e pela emissão de relatórios de vistorias e notificações.
A Lei Municipal nº 432/06, de 09 de Agosto de 2006 (MUITOS CAPÕES, 2006), constituinte do
Anexo B.I, institui o Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) e o Conselho Municipal do Meio
Ambiente (CMMA). O CMMA é parte integrante do Sistema Estadual de Proteção Ambiental (SISEPRA),
e tem por finalidade deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões técnicos que
compatibilizem o desenvolvimento sócio-econômico à manutenção do meio ambiente ecologicamente
equilibrado, objetivando a melhoria da qualidade de vida das gerações presentes e futuras.
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O Fundo Municipal do Meio Ambiente objetiva desenvolver os projetos que visem ao uso
racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e/ou recuperação da
qualidade ambiental, no sentido de elevar a qualidade de vida dos habitantes do município. O FMMA é
vinculado a Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente, cujas entidades participantes
são: Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente; Secretaria da Educação, Cultura e
Juventude; Secretaria de Obras; Sindicatos

dos Trabalhadores

Rurais; Sindicato Rural e

ASCAR/EMATER, conforme apresentado no Anexo A.III.

2.3 Infraestrutura Urbana
A infraestrutura do município é composta por uma praça denominada José Jamir Zanotto,
localizada no centro da cidade (Figura 2.4), uma Agência Bancária da Cooperativa de Credito Sicredi,
um Posto do Banco Banrisul e a Igreja Matriz Santo Antônio.

Figura 2.4 - Praça José Jamir Zanotto, localizada no centro de Muitos Capões.
Fonte: Prefeitura Municipal de Muitos Capões, 2010.

Muitos Capões possui 3 km de ruas pavimentadas, o que corresponde a 50% do total de ruas
da zona urbana. A cobertura por rede elétrica é de 100% e o município possui aproximadamente 60
telefones fixos instalados.
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2.4 Educação
O município de Muitos Capões possui três escolas, as quais abrangem os níveis de ensino
fundamental e médio. No total, são 590 alunos matriculados nas instituições de ensino do município,
conforme apresentado no Anexo A.IV.
Com relação à educação, a taxa de alfabetização no município era de 88,60% no ano de 2000,
segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2010). Ainda, considerandose o mesmo período, segundo PNUD, a taxa de alfabetização para o Estado era de 93,35% (PNUD,
2010), o que demonstra que neste ano a taxa de alfabetização municipal encontrava-se aquém da
estadual.

2.5 Saúde
Não há hospitais no Município de Muitos Capões, porém o município conta com três unidades
básicas saúde (UBS), as quais não possuem leitos. No Anexo A.V são listadas as UBS existentes,
juntamente com o seu respectivo número de atendimentos anual, bem como o Anexo A.VI é
apresenta o quadro funcional destas.
Quando há necessidade, os pacientes são transferidos para o Município de Vacaria, onde são
atendidos no Hospital Nossa Senhora da Oliveira. Ainda, casos de maior complexidade são
encaminhados para hospitais de Caxias do Sul ou até mesmo Porto Alegre. O total de Autorizações de
Internações Hospitalares (AIH) por mês é de dezoito (18) (PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS
CAPÕES, 2010).
Os exames laboratoriais básicos são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em
estabelecimentos credenciados na cidade de Vacaria. Os exames de raios-X e mamografias são
realizados no Hospital Nossa Senhora da Oliveira também no Município de Vacaria, todos através do
SUS.
As três UBS existentes no município prestam serviços de atendimento médico, odontológico e
de enfermagem, e encontram-se bem distribuídas em seu território: uma na Sede, uma no Capão
Grande e outra na Vila Ituim.
Na UBS da Sede são disponibilizadas diariamente 12 consultas pré-agendadas, 12 consultas
para agendamento no dia além de 8 horários para apresentação de exames. Esta conta com o
atendimento médico de um clínico geral, realizado todos os dias da semana nos dois turnos. Já o
atendimento do médico ginecologista é realizado todas as terças-feiras no turno da tarde e
quinzenalmente no turno da manhã. O atendimento do pediatra está sendo prestado nas quartas e
sextas-feiras pela manhã. Na área de Odontologia é oferecido atendimento todos os dias da semana,
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com 14 atendimentos através de agendamento prévio. Ainda, nas quartas-feiras o atendimento é
destinado às Escolas Municipal e Estadual. Além do atendimento, é realizado um acompanhamento
nas Escolas, através de palestras educativas e preventivas.
Na UBS do Capão Grande, os atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem são
prestados no turno da manhã. O atendimento do médico pediatra e do ginecologista é realizado nas
segundas-feiras, de 15 em 15 dias. Já o atendimento médico na área de clínica geral é oferecido
todas as quintas-feiras. O atendimento odontológico é prestado todos os dias da semana, no turno da
manhã. Nas terças-feiras pela manhã, o atendimento é destinado especialmente para os alunos da
Escola, que também contam com palestras educativas e preventivas realizadas pela dentista.
Nas comunidades do Bom Retiro e Fazenda das Laranjeiras também é oferecido atendimento
médico, um turno por semana, evitando o deslocamento destes a alguma UBS.
A Secretaria Municipal da Saúde, juntamente com a Administração Municipal, esteve
empenhada em implantar a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que tem por objetivo a promoção e
a proteção da saúde, atuando com caráter preventivo, melhorando assim a qualidade de vida da
comunidade. A Estratégia de Saúde da Família foi implantada em 2008, sendo a equipe composta por
um médico, um enfermeiro, um dentista, dois técnicos de enfermagem, um auxiliar de consultório
dentário e sete agentes comunitários de saúde, os quais desenvolvem um trabalho em equipe de 40
horas semanais, realizando visitas domiciliares, atendimentos, reuniões e palestras na Sede e no
Interior.
A Secretaria da Saúde trabalha em parceria com as Secretarias da Assistência Social e
Educação, no Centro de Profissionais da Assistência Social, Saúde e Educação (CEPASE), oferecendo
atendimento especializado na área de Psicologia, Nutrição, Fisioterapia e Fonoaudiologia. Os pacientes
que necessitam de algum destes atendimentos são encaminhados pelos médicos das USB e recebem
o tratamento necessário e adequado.
O município realiza as campanhas determinadas pela Secretaria Estadual de Saúde e Ministério
da Saúde. A campanha de vacinação conta a Poliomielite e a Influenza, para os idosos, ocorre em
duas etapas. No ano de 2009 foi realizada a campanha de vacinação contra a Febre Amarela. As
demais campanhas de vacinação são determinadas e programadas pelo Ministério da Saúde.
Os problemas de saúde mais frequentes no município, segundo informações da própria
administração municipal, são depressão, hipertensão e diabetes (MUITOS CAPÕES, 2010).
Muitos Capões possui um Conselho Municipal de Saúde (CMS) criado em Primeiro de Dezembro
de 1998 pela Lei Municipal nº 73/98 (MUITOS CAPÕES, 1998a). Nesta mesma data foi criado o Fundo
Municipal da Saúde (FMS) pela Lei Municipal nº 72/98 (MUITOS CAPÕES, 1998b).
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3 Legislação
Este capítulo apresenta o conjunto de normas jurídicas, competências e instituições que dão
forma e sustentam as políticas públicas de gestão ambiental na estrutura federativa, composta pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o objetivo de apresentar o contexto regulatório
administrativo no qual o município de Muitos Capões se insere. Em seguida, é apresentada uma
descrição das principais leis municipais existentes relativas ao ordenamento urbano e a proteção do
meio ambiente.

3.1 A ação ambiental no âmbito nacional
Antes de apresentar o sistema de gestão pública do meio ambiente e as diversas leis federais
que o estruturam, é importante fazer uma breve análise dos dispositivos da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988).
A constituição, lei máxima no Estado Democrático de Direito, deve ser vista como o ponto de
convergência de toda a legislação ambiental, já que as regras e princípios nela estabelecidos devem
orientar a interpretação e a aplicação das normas jurídicas. O texto constitucional vincula a atuação
nas três esferas de poder (judiciário, legislativo e executivo, incluída neste a administração pública
municipal).
A partir da Constituição brasileira de 1988, o “meio ambiente ecologicamente equilibrado” é
inserido como direito/dever fundamental de todos os cidadãos, bem como um dever do Estado gestor
e dos agentes públicos, conforme seu Artigo 225:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).

O caput do artigo indica a norma matriz ambiental brasileira. Isso significa que, em caso de
conflitos de normas ou interesses, tão comuns em matéria ambiental, prevalecerá o interesse
favorável ao meio ambiente. Isso, no mínimo, condiciona sua utilização à obediência de critérios que
objetivam a sustentabilidade, sem significar um freio ao desenvolvimento econômico.
O que está tutelado (protegido) pela constituição federal é o direito de todos à sadia
qualidade de vida que, segundo Silva (2004), transforma-se em um “bem ou patrimônio” cuja
preservação, recuperação ou revitalização se tornou num imperativo que depende da proteção do
meio ambiente ecologicamente equilibrado, expressão utilizada para representar a necessidade da
conservação de condições ambientais razoáveis de qualidade do meio onde se vive.
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Conforme o entendimento exposto na CF/88, o meio ambiente é um “bem de uso comum do
povo”, podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos limites constitucionais e, ainda,
um bem essencial à “sadia qualidade de vida“. Neste sentido, a proteção do meio ambiente passa a
ser um tema que transcende o interesse meramente privado, passando a ser visto como um bem de
interesse público, por ser um bem da coletividade.
O princípio da primazia do interesse público, conforme pode ser interpretado na Constituição de
1988 deve ser observado nas políticas e demais decisões do poder público, na medida em que a
existência do Estado está baseada na busca do interesse geral da sociedade, o bem comum. Em
matéria ambiental há uma vinculação do princípio da supremacia do interesse público com a previsão
constitucional, que considera o meio ambiente como um bem a ser necessariamente preservado e
protegido para uso comum de todos, para a fruição humana coletiva.
Essa classificação do meio ambiente como “bem de uso comum do povo” é significativa por
tratar-se de nova espécie de bem, o qual ultrapassa a tradicional divisão estrita entre bens públicos e
bens privados.
Em termos práticos, a título de exemplo em matéria ambiental, o exercício ao direito de
propriedade passou a ser exercido com limitações decorrentes da própria norma constitucional:
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política
de desenvolvimento e de expansão urbana.
§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às
exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano
diretor.
[...] (BRASIL, 1988).
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em
lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do
meio ambiente;
[...] (BRASIL, 1988).
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A legislação ambiental infraconstitucional condiciona esse exercício à obediência de um número
cada vez maior de dispositivos, desde Planos Diretores 1, condicionado pelo Estatuto das Cidades – Lei
Federal nº 10.257/01 (BRASIL, 2001), Zoneamentos Ambientais 2 – Decreto Federal nº 4.297/02
(BRASIL, 2002), passando pelo conhecimento dos conceitos de Áreas de Preservação Permanente
(APPs) e Reserva Legal3, definidos pelo Código Federal – Lei Federal 4.771/65 (BRASIL, 1965), até a
eventual necessidade de Estudos de Impactos Ambientais 4 com base na Resolução CONAMA nº
001/86 (BRASIL, 1986).
Assim, a titularidade sobre o meio ambiente é difusa, ou seja, é um bem comum que pertence
à coletividade, não integrando o patrimônio do Estado, que sai da condição de proprietário para a de
administrador. Diferentemente da iniciativa privada, o Estado deve atuar como um gerente que
administra bens que não são seus, por isso, deve explicar convincentemente sua gestão, prestar
contas sobre a utilização dos bens de uso comum do povo e atuar de forma eficiente e democrática.
O dever de defesa do meio ambiente atribuído ao Estado torna compulsória e obrigatória a
preservação da qualidade ambiental pelos agentes dos órgãos por ela responsáveis, de forma que é
possível a sociedade exigir do Poder Público, inclusive pela via judicial, o cumprimento pelos entes
federados União, Estado e Municípios, em suas competências material e legislativa, o cumprimento
efetivo de suas tarefas na proteção ambiental.
A gestão ambiental pública existe a partir da adoção de instrumentos e mecanismos legais (leis,
decretos, regulamentos, etc.), econômicos (financiamento, incentivos, etc.) e institucionais (criação e
manutenção de instituições públicas de proteção ao meio ambiente – IBAMA, CONAMA, Comitês de
bacia Hidrográfica, etc.) cujo objetivo é realizar o gerenciamento, na área de abrangência do Estado,
das formas de uso e exploração dos recursos naturais, bem como do convívio entre os seus cidadãos
e o meio ambiente. Baseia-se em normas jurídicas impostas para a sociedade, ao poder público e ao
poder econômico, buscando a proteção do meio ambiente e da sadia qualidade de vida da população.
No Brasil pode-se dizer que as principais normas para orientação das políticas públicas de
proteção à qualidade do meio ambiente são a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e a Lei
Federal nº 6.938, de 31 de Agosto de 1981 (BRASIL, 1981), que dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, dando suas diretrizes, objetivos, princípios, definições importantes de meio ambiente,
degradação, poluição e recursos naturais e, ainda, instituindo o Sistema Nacional do Meio Ambiente
(SISNAMA).
A Constituição, como já mencionado em seu Artigo 225, afirma ser o meio ambiente
ecologicamente equilibrado um direito de todos, inclusive das próximas gerações, incumbindo a
1

Lei 10.257/01 – Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001).
Decreto 4.297/02 (BRASIL, 2002).
3
Lei 4.771/65 – Código Florestal (BRASIL, 1965).
4
Resolução CONAMA nº 001/86 (BRASIL, 1986).
2

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

22

sociedade e ao poder público sua preservação. As diversas incumbências atribuídas pela Constituição
Federal ao poder público, através do Artigo 225 parágrafo 1º§, torna imperativo que o Estado possua
uma estrutura normativa a qual imponha condutas de produção e convívio entre os homens e a
natureza, bem como entre a própria sociedade, com vistas a prevenir, responsabilizar e penalizar
danos ambientais. Também é necessária uma organização institucional pública que possibilite a
gestão ambiental com a participação da sociedade (cidadania), através da manifestação de opinião e
da formação da consciência ecológica a partir dos movimentos populares, das universidades, entre
outros.
A Lei Federal nº 6.938/81 (BRASIL, 1981) dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente
(PNMA), criando um sistema público de gestão ambiental através da adoção de mecanismos
institucionais, legais e econômicos que visam o gerenciamento do uso e exploração dos recursos
naturais e o convívio entre cidadãos e meio ambiente. Seus princípios 5 e objetivos6 são colocados em
prática através do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), rede de agências governamentais
composta por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, cujas ações são voltadas à
proteção e a melhoria da qualidade ambiental. O SISNAMA foi instituído com o propósito de articular
uma série de órgãos governamentais que juntos possuem o objetivo macro de criar estratégias e
mecanismos de consolidação e implementação da PNMA em todos os níveis federativos.
O SISNAMA estrutura-se com os seguintes órgãos:
•

Órgão Superior: Integra o órgão superior o Conselho de Governo, com a função de
assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes
governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. É composto por todos
os ministros de Estado, Casa Civil, Secretaria Geral, SECOM, SAE, Casa Militar e pelo
Advogado-Geral da União.

•

Órgão Consultivo e Deliberativo: É composto pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor diretrizes de
políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais. Ainda, pode
deliberar no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o
meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. É
composto por Plenário, CIPAM, Grupos Assessores, Câmaras Técnicas e Grupos de
Trabalho. Fundamental para a compreensão da influência deste órgão no cenário

5
6

Artigo 2º, Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981).
Artigo 4º, Lei 6.938/81 (BRASIL, 1981).
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ambiental brasileiro é sua capacidade de produzir Resoluções 7, ou seja, disposições
com força de lei visando o cumprimento da Política Nacional do Meio Ambiente.
•

Órgão Central: O órgão central do sistema é o Ministério do Meio Ambiente (MMA),
criado em 1992 com a função de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a PNMA
basicamente através da adoção de políticas de preservação, estratégias econômicas e
integração do meio ambiente e produção. São órgãos vinculados ao MMA: CONAMA,
Fundo Nacional do Meio Ambiente, Conselho de Recursos Hídricos, Amazônia Legal e
Secretarias diversas: Qualidade Ambiental, Assentamentos Urbanos, Desenvolvimento
Sustentável e Recursos Hídricos, assim como o Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio), Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Agência Nacional das
Águas (ANA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA)
e Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ).

•

Órgão Executor: O órgão encarregado de executar a política nacional é o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Vinculado ao
Órgão Central (MMA), o IBAMA tem a finalidade de executar e fazer executar, como
órgão federal, a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente.
Instituído pela Lei nº 7.739, de 22 de Fevereiro de 1989 (BRASIL, 1989), foi formado
pela fusão da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República (SEMA),
Superintendência da Borracha (SUDHEVEA), Superintendência da Pesca (SUDEPE) e o
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). Este órgão executa o controle
e a fiscalização ambiental nos âmbitos regional e nacional, aplicando inclusive a Lei
9.605/98 – Lei dos Crimes Ambientais (BRASIL, 1998), controla pesca e manejo
ambiental e é responsável pelo processo de licenciamento ambiental em casos
específicos, bem como pela cobrança da Taxa de Fiscalização e Controle Ambiental.

•

Órgãos Setoriais: Estes são órgãos ou entidades da Administração Pública Federal
direta ou indireta, as fundações instituídas pelo Poder Público cujas atividades estejam
associadas às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas de disciplinamento do
uso dos recursos ambientais, bem assim os órgãos e entidades estaduais responsáveis
pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização de atividades
capazes de provocar a degradação ambiental.

•

Órgãos Seccionais: São os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela
execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes
de provocar a degradação ambiental.

7

Decreto 99.274/90, artigo 7º, XVIII (BRASIL, 1990).
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•

Órgãos Locais: São os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e
fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições.

3.2 A ação ambiental no âmbito estadual
No direito brasileiro, a “competência material” para a proteção do meio ambiente é comum
entre os entes federados, conforme apresenta a Constituição Federal de 1988:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
[...]
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico,
artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios
arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e
de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa
e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios (BRASIL,
1988).

A Constituição Federal atribui “competência legislativa” concorrente em matéria ambiental,
estando limitado à União estabelecer normas gerais e aos Estados, Distrito Federal e Municípios
(Artigo 30, II) suplementá-las.
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre:
[...]
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e
paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
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§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitarse-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados.
§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a
competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a
eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário (BRASIL, 1988).

Na mesma linha, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6.938/81 dispõe que “os
Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas
e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem
estabelecidos pelo CONAMA” (BRASIL, 1981).
A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul de 1989 (RIO GRANDE DO SUL, 1989)
apresenta capítulo específico sobre a proteção do meio ambiente (Título VII – Da Segurança Social e
Capítulo IV – Do Meio Ambiente), declarando em seus Artigos 250 e 251 os mesmos direitos
expressos no Artigo 225 da Constituição Federal de 1988, além de impor deveres ao poder público no
território estadual, conforme parágrafo primeiro do Artigo 251:
Parágrafo 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, o Estado
desenvolverá ações permanentes de proteção, restauração e fiscalização do
meio ambiente, incumbindo-lhe, primordialmente:
I - prevenir, combater e controlar a poluição e a erosão em qualquer de suas
formas;
II - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, obras e
monumentos artísticos, históricos e naturais, e prover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas, definindo em lei os espaços territoriais a serem
protegidos;
III - fiscalizar e normatizar a produção, o armazenamento, o transporte, o uso
e o destino final de produtos, embalagens e substancias potencialmente
perigosas à saúde e aos recursos naturais;
IV - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a proteção do meio ambiente;
V - exigir estudo de impacto ambiental com alternativas de localização, para a
operação de obras ou atividades públicas ou privadas que possam causar
degradação ou transformação no meio ambiente, dando a esse estudo a
indispensável publicidade;
VI - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético contido
em seu território, inclusive mantendo e ampliando bancos de germoplasma, e
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fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material
genético;
VII - proteger a flora, a fauna e a paisagem natural, vedadas as praticas que
coloquem em risco sua função ecológica e paisagística, provoquem extinção
de espécie ou submetam os animais a crueldade;
VIII - definir critérios ecológicos em todos os níveis do planejamento político,
social e econômico;
IX - incentivar e auxiliar tecnicamente movimentos comunitários e entidades
de caráter cultural, cientifico e educacional com finalidades ecológicas;
X - promover o gerenciamento costeiro para disciplinar o uso de recursos
naturais da região litorânea e conservar as praias e sua paisagem típica;
XI - promover o manejo ecológico dos solos, respeitando sua vocação quanto
à capacidade de uso;
XII - fiscalizar, cadastrar e manter as florestas e as unidades públicas
estaduais de conservação, fomentando o florestamento ecológico e
conservando, na forma da lei, as florestas remanescentes do Estado;
XIII - combater as queimadas, responsabilizando o usuário da terra por suas
consequências (RIO GRANDE DO SUL, 1989).

Conforme a Lei Federal nº 6.938/81 (BRASIL, 1981), os órgãos ambientais estaduais integram o
SISNAMA na categoria de Órgãos Seccionais, devendo, em cumprimento aos dispositivos da PNMA,
definir a estrutura do sistema estadual de meio ambiente, bem como os princípios, diretrizes e
instrumentos de sua política ambiental.
No Rio Grande do Sul, a política ambiental é estabelecida através da Lei nº 10.330/94 (RIO
GRANDE DO SUL, 1994), que dispõe sobre a elaboração, implementação e controle da Política
Ambiental do Rio Grande do Sul, bem como trata da organização do Sistema Estadual de Proteção
Ambiental (SISEPRA). O SISEPRA, segundo Lei 10.330/94 em seu artigo 2º, será composto pelos
órgãos e entidades do Estado e dos Municípios, pelas fundações que o Poder Público instituir com
finalidade de realizar pesquisa em recursos naturais, proteção e melhoria da qualidade ambiental ou
de atuar no planejamento, controle e fiscalização das atividades que afetam o meio ambiente, na
elaboração e aplicação das normas a ele pertinentes e pelas organizações não-governamentais.
Conforme o Artigo 1º da Lei Estadual nº 10.330/94 (RIO GRANDE DO SUL, 1994), o SISEPRA
tem como atribuições o planejamento, implementação, execução e controle da Política Ambiental do
Estado. Além do monitoramento e da fiscalização, busca-se preservar o meio ambiente e os atributos
essenciais à sadia qualidade de vida, bem como promover o desenvolvimento sustentável.
Considerando a visão e a atuação sistêmica que se faz necessária em relação às questões
ambientais, a principal função do SISEPRA é garantir a articulação, a organização e a coordenação
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das ações realizadas pelos diversos órgãos das Administrações Públicas, Estadual e Municipal,
incluindo a administração direta e indireta, tendo presente a legislação vigente. O Sistema prevê
ações articuladas e integradas entre órgãos ambientais Estaduais e dos municípios e está estruturado
da seguinte maneira:
Órgão Superior: Este é o Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), de caráter
deliberativo e normativo, que é responsável pela aprovação e acompanhamento da implementação da
Política Estadual de Meio Ambiente, bem como dos demais planos afetos à área. Seus membros são
representantes da sociedade civil, do governo, das organizações não-governamentais, da federação
de trabalhadores, do setor produtivo e das universidades.
Órgão Central: Atua como tal a Secretaria de Estado responsável pelo meio ambiente. No
caso do Estado do Rio Grande do Sul, há uma secretaria específica para cuidar dessa área: a
Secretaria de Meio Ambiente (SEMA). São órgãos vinculados a SEMA: Fundação Estadual de Proteção
Ambiental Henrique Luiz Roessler (FEPAM) e Fundação Zoobotância (FZB), bem como o
Departamento de Recursos Hídricos (DRH) e o Departamento de Florestas e Áreas Protegidas
(DEFAP).
Órgão de Apoio: Secretarias de Estado e organismos da administração direta e indireta,
bem como as instituições governamentais e não governamentais com atuação no Estado, cujas ações
interferirão na conformação da paisagem, nos padrões de apropriação e uso, conservação,
preservação e pesquisa de recursos ambientais.
Órgão Executor: Os órgãos responsáveis pela gestão dos recursos ambientais, preservação
e conservação do meio ambiente e execução da fiscalização das normas de proteção ambiental.
O Rio Grande do Sul, em consonância com sua competência legislativa, com os mandamentos
normativos das Constituições Federal e Estadual, bem como da legislação federal, estabeleceu um
conjunto de normas que disciplinam sua atuação como ente federativo, impondo obrigações à
administração municipal e aos cidadãos. Destacam-se, no âmbito estadual, as seguintes leis,
resoluções e decretos:
•

Lei nº 9.519/92 (RIO GRANDE DO SUL, 1992) – Código Florestal do Estado do Rio
Grande do Sul;

•

Lei nº 9.921/93 (RIO GRANDE DO SUL, 1993) – Dispõe sobre a gestão dos resíduos
sólidos, nos termos do Artigo 247, parágrafo 3º da Constituição do Estado e dá outras
providências;
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•

Lei nº 10.099/94 (RIO GRANDE DO SUL, 1994) – Dispõe sobre os resíduos sólidos
provenientes de serviços de saúde e dá outras providências;

•

Lei nº 10.330/94 (RIO GRANDE DO SUL, 1994) – Organiza o Sistema Estadual de
Proteção Ambiental;

•

Lei nº 10.350/94 (RIO GRANDE DO SUL, 1994) – Institui o Sistema Estadual de
Recursos Hídricos;

•

Lei nº 11.520/00 (RIO GRANDE DO SUL, 2000) – Cria o Código Estadual de Meio
Ambiente, definindo suas finalidades e mecanismos de formulação;

•

Resolução CONSEMA nº 05/98 (RIO GRANDE DO SUL, 1998) – Dispõe sobre os critérios
para o exercício da competência do licenciamento ambiental municipal no âmbito do
Rio Grande do Sul;

•

Resolução CONSEMA nº 04/00 (RIO GRANDE DO SUL, 2000) – Dispõe sobre os critérios
para o exercício da competência do licenciamento ambiental municipal;

•

Resolução CONSEMA nº 11/00 (RIO GRANDE DO SUL, 2000) – Estabelece as diretrizes
para o plano ambiental municipal, em conformidade com a Resolução nº 04/00;

•

Resolução CONSEMA nº 102/05 (RIO GRANDE DO SUL, 2005a), a qual substituiu a
Resolução 05/98 (RIO GRANDE DO SUL, 1998), alterada pelas Resoluções Estaduais nº
110/05 (RIO GRANDE DO SUL, 2005b) e nº 111/05 (RIO GRANDE DO SUL, 2005c) –
Enumera as atividades consideradas de impacto local, considerados os padrões de
impacto potencial (porte de potencial poluidor), definindo, para o Rio Grande do Sul, os
empreendimentos e as atividades passíveis de licenciamento municipal.

3.3 A ação ambiental no âmbito municipal
Consoante às disposições da Constituição Federal sobre as competências de todos os entes
federativos em relação às questões ambientais e à organização dos Sistemas Federal e Estadual de
Meio Ambiente, que colocam os Municípios na categoria de órgãos locais, encarregados da
implementação das políticas de preservação e proteção, é necessário e oportuno que os Municípios
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pensem na organização de um sistema em nível local, em consonância com os sistemas já em
funcionamento e tendo presente as várias legislações existentes.
O Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISMUMA) deverá congregar todos os atores e órgãos
locais que tem responsabilidades relacionadas à área ambiental ou possam contribuir com esta. O
SISMUMA terá como responsabilidade primordial o controle e a fiscalização das atividades de impacto
ambiental local, assim definidas na legislação, bem como a definição de diretrizes ambientais e o
fomento à implementação das políticas públicas ambientais.
A legitimidade para a atuação no âmbito local decorre da posição que os Municípios ocupam na
Federação Brasileira, ou seja, são considerados, a partir da Constituição Federal de 1988 (BRASIL,
1988), entes federativos com respectiva autonomia e capacidade política, possuindo, tal quais os
Estados, a mesma relevância frente à União. Assim, em matéria ambiental, tanto o Sistema Estadual
quanto o Sistema Municipal são integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, uma vez que são,
respectivamente, os sistemas organizadores dos órgãos seccionais e locais, devendo executar a
política ambiental a partir das determinações da política Nacional, definida pelo Sistema Nacional.
Os princípios propostos pela PNMA são, em sua grande maioria, caracterizados pela atuação
conjunta entre os entes políticos brasileiros, sendo esta condição operacional e administrativa
decorrente de previsão constitucional, fruto do sistema federalista cooperativo adotado em 1988. Uma
mostra desta ação conjunta proposta pela PNMA entre os entes políticos está proposta no Artigo 23
da Constituição Federal, que define competências comuns entre União, Estados e Municípios para
atuação em matéria ambiental:
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios:
[...]
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;
[...] (BRASIL, 1988).

Por vezes, o fato de a competência ser comum a todos os entes federados poderá tornar difícil
a tarefa de discernir qual a norma administrativa mais adequada a uma determinada situação. Assim,
de acordo com Fiorillo (2008), os critérios que deverão ser verificados para tal análise são:
•

O critério da preponderância de interesse e;

•

O critério da colaboração (cooperação) entre os entes da Federação.
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Desse modo, deve-se buscar como regra, privilegiar a norma que atenda de forma mais efetiva
ao interesse comum.
Aos municípios cabe destacado papel executor, face às inúmeras atribuições e prerrogativas
que lhes são reconhecidas no âmbito local, tendo-se presente que é no município que a vida das
pessoas acontece, que os problemas e demandas são levantados. O desempenho do papel dos
municípios como entes que também tem responsabilidade pela implementação da PNMA pressupõe a
adoção de conduta responsável e comprometida com a preservação ambiental. Silveira (2003)
preconiza que a questão do interesse local em matéria ambiental, às vezes, deixa de ser um interesse
e passa a ser uma verdadeira necessidade. No entanto, seja em nível municipal, estadual ou federal, o
interesse local não pode ser entendido sem a análise da existência concreta da norma legal ou ato
normativo. Pela previsão da Carta Magna, os municípios possuem capacidade política e isto lhes
conferem competências comuns, concorrentes e privativas em relação aos outros entes federativos,
para o cumprimento de suas funções constitucionais e de produção legislativa sobre os vários temas,
incluindo os de natureza ambiental.
Em matéria ambiental, a competência para proteger o meio ambiente é comum a todos os
entes federativos, como já afirmado, e no caso concreto será atribuída àquele ente político cujo
impacto da atividade seja sentido na sua jurisdição, sendo operacionalizada através do exercício do
poder de polícia preventivo e/ou repressivo. Assim, dispõem a Constituição e a legislação
infraconstitucional, que matérias de interesse local devam ser administradas pelo Executivo Municipal,
matérias cujos limites extrapolem a área de um município são da competência do Executivo Estadual
e questões em várias unidades da federação ou transfronteiriças, a competência desloca-se para o
Executivo Federal, sempre através dos órgãos integrantes do SISNAMA.
Em termos de produção legislativa, a competência também é dada a todos os entes federativos,
porém em escalas diferentes. Disciplina o Artigo 24 da CF/88:
Compete

à

União,

aos

Estados

e

ao

Distrito

Federal

legislar

concorrentemente sobre:
[...]
VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, e controle da poluição;
VII – proteção ao patrimônio histórico, artístico, turístico e paisagístico;
VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, histórico, turístico e paisagístico;
[...] (BRASIL, 1988).
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Por se tratar de competência concorrente, a União estabelece as normas gerais, cabendo aos
Estados e ao Distrito Federal a suplementação dessas 8 no que lhe couber. Em termos de competência
suplementar, também os municípios podem fazê-lo, conforme previsão do Artigo 30 da CF/88.
Apesar da aparente restrição à competência dos municípios, no que diz respeito à capacidade
de legislar especificamente sobre questões ambientais, conforme está posto no Artigo 24 da CF/88,
deve-se ter presente a competência conferida aos municípios para suplementar as legislações federal
e estadual, no que couber, incluindo por óbvio as questões ambientais, quando for de seu interesse.
Neste contexto, podemos afirmar que à União caberá a fixação de pisos mínimos de proteção ao meio
ambiente, ou seja, fixar normas de caráter geral, enquanto aos Estados e Municípios a
responsabilidade é de fixação de um “teto” de proteção, sendo que estes devem considerar os
interesses locais, regionais e nacionais envolvidos e jamais poderão ser menos restritivos do que as
regras gerais fixadas pela União.
Sendo assim, desde que seja de interesse local, o município pode legislar sobre matéria
ambiental. “Os Municípios legislam e editam atos normativos com base no interesse local para
disciplinar a matéria ambiental” (SILVEIRA, 2003), e deve atuar em coordenação e integração com os
outros entes federativos para adequada aplicabilidade da legislação. A partir dessa compreensão se
implementará a gestão compartilhada em matéria ambiental.
No âmbito infraconstitucional destacam-se dois diplomas legais que ratificam a competência
legislativa dos Municípios. O primeiro é a Lei Federal nº 6.938/81 (BRASIL, 1981), anterior a
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente. Este
diploma legal, conforme já citado no Artigo 6º parágrafo §2º, permite aos municípios a elaboração de
normas supletivas e complementares relacionadas ao meio ambiente. O outro é a Lei Estadual nº
10.330/94 (RIO GRANDE DO SUL, 1994) que instituiu a Política Estadual Ambiental e que, no seu
Artigo 17 determina que os municípios deverão assegurar a preservação, conservação, recuperação e
melhoria do meio ambiente natural, urbano e rural, sendo que para isto deverão adotar medidas no
sentido de cumprir e fazer cumprir as atividades, programas, diretrizes e normas ambientais. Tais
medidas deverão necessariamente decorrer do complexo normativo existente. Além destes, outros
diplomas legais normatizam a atuação dos Municípios em áreas ambientais específicas, como o
licenciamento ambiental, os resíduos sólidos, o saneamento, etc.
Constata-se, pelas disposições constitucionais e legais que a atuação concreta, não só dos
municípios, mas de qualquer órgão ou entidade em matéria ambiental deverá estar fundamentada e
embasada na legislação. Precedente à ação deverá estar a norma, a lei, orientando, definindo,
garantindo a legalidade, a aplicabilidade e a sanção. Diz-se então que é preciso construir,
8

Artigo 24 e seus parágrafos, CF/88 (BRASIL, 1988).
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preliminarmente, o escopo jurídico que dará o suporte legal para a implementação das políticas
ambientais, garantindo sua exigibilidade. É do exercício da competência legislativa que decorre a
competência executiva, para executar. Em matéria ambiental, o agir concretamente significa requerer,
dentre outras ações, organização e aparelhamento dos órgãos municipais, definição das diretrizes e
das políticas e integração dos atores sociais na discussão sobre as questões ambientais.

3.3.1 A organização legal do SISMUMA
O Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISMUMA), tal como ocorre com os Sistemas Estadual
e Nacional, deve estar alicerçado em uma adequada base normativa. Assim, a definição sobre a
estrutura do sistema, seu funcionamento, composição, diretrizes e políticas devem estar assentadas
sobre uma base institucional composta por um conjunto de normas locais e por uma estrutura
administrativa que possa garantir sua aplicabilidade.

3.3.1.1 Despertar a consciência ambiental da comunidade e
o comprometimento do poder público local: o primeiro
passo
Como foi dito anteriormente, precedentemente à ação ambiental deve existir a legislação. De
outra forma, pode-se dizer que toda e qualquer ação na área ambiental, especialmente quando
limitadora de direitos e impositiva de obrigações, só terá validade se decorrente de Lei. Existe algo,
porém, que precede a ação e também a legislação. Referimo-nos à consciência ambiental. Não
produzirá eficácia nenhuma a legislação, e tão pouco se implementará políticas de proteção e
preservação ambiental, se não houver consciência de que o meio ambiente é um bem de todos e por
todos deve ser cuidado; se não houver o convencimento de que o pouco de cada um construirá o
muito que beneficia a todos.
Assim sendo, no âmbito municipal, a organização do SISMUMA deve refletir:
I.

Em primeiro lugar o despertar de consciência da sociedade sobre a importância do meio
ambiente e o entendimento de que o desenvolvimento deve aliar o bem-estar das
pessoas com a defesa, a preservação e o cuidado com o meio ambiente;

II. Em segundo lugar, a compreensão de que a atuação do sistema deverá ser integrada
com os sistemas nacional e estadual, estruturada em rede, capaz de abarcar toda a
complexidade

da questão

ambiental

e

operacionalizada

por meio de

ações

compartilhadas entre as esferas federal, estadual e municipal;
III. Em terceiro lugar, a compreensão do fundamento sobre o qual está assentado o
modelo de gestão ambiental definido pela Política Nacional de Meio Ambiente, qual seja
os princípios do compartilhamento e da descentralização da responsabilidade pela
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proteção ambiental entre os entes federados e com a sociedade, através dos seus
diversos setores, definindo-se, a partir disso, as funções de cada sistema, tendo-se
presente que estes possuem uma base comum, qual seja, elaboração de leis com
aplicabilidade no âmbito das respectivas competências, fiscalização e licenciamento
ambiental de atividades conforme a competência respectiva;
IV. Em quarto lugar, a compreensão de que a vontade política do Poder Executivo é
decisiva para que a implementação de uma política ambiental seja uma meta de
governo e não uma mera preocupação de alguns setores da Administração Pública e da
sociedade.
Estes componentes referidos são assim, alguns dos pressupostos do complexo normativo a ser
elaborado, ou seja, a norma produzida deverá refletir a consciência ambiental existente na
coletividade. Além destes, a estruturação do Sistema Municipal de Meio Ambiente, conforme
disposição do Caderno 1 do Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais (IBAMA,
2006), pressupõe:
I.

Estabelecimento de diretrizes para as políticas públicas municipais nas quais o tema
ambiental oriente a execução de planos e projetos;

II. Independência em relação às questões partidárias e estabelecimento de boas relações
com a Câmara de Vereadores;
III. Integração com os demais órgãos da administração;
IV. Infraestrutura adequada às ações que serão realizadas;
V. Equipe com perfil articulador e bom relacionamento nos diversos setores da
coletividade e nas esferas federal e estadual;
VI. Definição das prioridades a partir da discussão com a coletividade;
VII. Definição de metas a serem alcançadas e de indicadores de qualidade ambiental que
funcionem como referenciais às ações do poder executivo.
Estes pressupostos devem orientar à definição da política ambiental do Município, e esta deve
considerar alguns princípios, tendo em vista a busca da sustentabilidade, quais sejam:
I.

Uma concepção de crescimento econômico que proporcione melhor distribuição de
renda;

II. Uma gestão mais eficiente dos recursos públicos a partir de uma alocação mais
adequada das reais necessidades;
III. A utilização dos recursos naturais de forma adequada, buscando a redução do volume
de resíduos e dos níveis de poluição, investindo em pesquisa e tecnologias de produção
limpa e definindo regras claras para a proteção ambiental;
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IV. Ordenamento adequado do solo com vistas a garantir maior equilíbrio entre os espaços
urbano e rural;
V. Respeito às tradições culturais das populações urbanas e rurais, valorizando e
considerando os seus espaços e costumes.
Tanto os pressupostos como as considerações determinantes das políticas devem ter em vista a
organização do sistema municipal.

3.3.1.2 A organização do Sistema Municipal de Meio
Ambiente
Ao se pensar na organização do sistema municipal é importante ter presente a função do
SISMUMA, em consonância com as funções exercidas pelos Sistemas Federal e Estadual:
“licenciamento e fiscalização em âmbito local, formação de consciência ambiental local, elaboração de
leis que se apliquem ao meio ambiente do Município e monitoramento da aplicação destas” (IBAMA,
2006). Pode-se afirmar, em síntese, que a função primordial do SISMUMA é a implementação de uma
política ambiental no âmbito local.
O cumprimento dessas funções exige uma estruturação e uma organização adequadas,
definindo a composição do sistema, suas atribuições e base institucional, devendo levar em conta a
realidade local, as competências legais do Município e as diretrizes fixadas pelas políticas nacional e
estadual de meio ambiente, devendo constar da Lei Municipal primeira, qual seja a que define a
Política Ambiental Municipal.

3.3.1.2.1 Composição do SISMUMA
Como sistema que congrega todos os órgãos e entidades públicas e da sociedade civil
envolvidos com o meio ambiente, o SISMUMA, conforme sugestão constante do Programa de
Capacitação de Gestores Ambientais, deverá ter a seguinte composição:
I.

Órgão Ambiental Municipal – a secretaria, departamento, diretoria, assessoria ou núcleo
de meio ambiente do Município responsável pelo meio ambiente, como órgão central de
execução das atividades pertinentes à área;

II. Os órgãos responsáveis pela gestão dos recursos ambientais, preservação e
conservação do meio ambiente e execução da fiscalização das normas de proteção
ambiental, também como órgãos executores;
III. As demais secretarias municipais e organismos da administração direta e indireta, as
instituições governamentais e não-governamentais com atuação no Município, cujas
ações interferirão na conformação da paisagem, nos padrões de apropriação e uso,
conservação, preservação e pesquisa dos recursos ambientais, como órgãos de apoio;
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IV. O Conselho Municipal do Meio Ambiente – órgão superior do Sistema, de caráter
deliberativo e normativo, responsável pela aprovação e acompanhamento da
implementação da Política Municipal do Meio Ambiente e dos demais planos afetos à
área;
V. O Fundo Municipal de Meio Ambiente – órgão de captação e de gerenciamento dos
recursos financeiros alocados para o meio ambiente.
O Sistema deverá atuar buscando, de forma permanente, a integração dos órgãos que o
compõe, podendo congregar outras entidades que tenham atuação em pesquisa e trabalhos que
visem a proteção e melhoria da qualidade ambiental.

3.3.1.2.2 Atribuições do SISMUMA
Dentre as atribuições do Sistema Municipal de Meio Ambiente destacam-se o planejamento,
implementação, execução e controle da Política Ambiental no âmbito local, devendo organizar,
coordenar e integrar as ações dos diferentes atores, especialmente dos órgãos e entidades da
Administração Pública direta e indireta, tendo presente o regramento vigente.
Todas estas atribuições devem estar estabelecidas na Política Ambiental Municipal, a ser
executada pelo SISMUMA, e deverá definir instrumentos que ajudem na sua implementação.
Destacam-se como instrumentos fundamentais para aplicabilidade da Política Ambiental Municipal:
I.

Plano Ambiental;

II. Conselho Municipal do Meio Ambiente;
III. Fundo Municipal do Meio Ambiente;
IV. Legislação Municipal de Proteção Ambiental;
V. Zoneamento Ambiental, elaborado a partir das definições constantes no Plano Diretor, em
relação às atividades produtivas ou projetadas;
Além destes, outros instrumentos previstos na legislação federal deverão integrar a política
ambiental local, destacando-se:
•

Avaliação de Impactos Ambientais;

•

Análise de Riscos;

•

Fiscalização, controle e monitoramento;

•

Pesquisa científica e capacitação tecnológica;

•

Educação Ambiental;

•

Licenciamento Ambiental em suas diferentes formas, bem como as autorizações e permissões;
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•

Acordos, convênios, consórcios ou outros mecanismos associados de gerenciamento de
recursos ambientais;

•

Sanções;

•

Incentivos.

3.3.1.2.3 Outros instrumentos de planejamento
Tendo-se a compreensão de que a questão ambiental não é isolada e não está identificada
apenas com a natureza, ao contrário, integra também os ambientes construídos e as cidades,
percebe-se a importância e a necessidade de se ter presente as interfaces dos outros instrumentos de
planejamento, como por exemplo, a Política Ambiental Municipal. Consoante a esta afirmativa, a
elaboração da Política Ambiental Municipal deverá promover o ordenamento e a integração dos
diversos instrumentos de planejamento existentes no Município e as suas diretrizes. Dentre os
instrumentos importantes destacam-se:
•

Plano Diretor do Município, que é o instrumento de ordenamento do desenvolvimento
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana;

•

Zoneamento, que possibilita a delimitação das áreas mais adequadas aos diversos usos
e ocupações do solo;

•

Lei de Uso e Ocupação do Solo, que define os usos dos diversos espaços e as condições
para a sua ocupação em áreas urbanas;

•

Código de Obras, cujo objetivo é garantir condições de segurança, conforto e higiene
às construções;

•

Código de Posturas, que define e regula a utilização dos espaços públicos e de uso
coletivo no território municipal;

•

Código Tributário, que regula o sistema tributário municipal.

Todos estes instrumentos devem ter sua legislação atualizada em conformidade com a
legislação ambiental.

3.3.1.3 Base institucional
Como já afirmado anteriormente, o SISMUMA deve estar assentado em uma base institucional
composta por um conjunto de normas locais e uma estrutura administrativa que possa garantir sua
aplicabilidade.

3.3.1.3.1 Estrutura Administrativa
A atuação do Município na área ambiental requer, sem dúvida, uma organização mínima, com
pessoal qualificado, com leis e procedimentos determinados. A primeira providência neste sentido é a

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

37

criação de uma estrutura administrativa, ou seja, é preciso preliminarmente definir que órgão na
estrutura da Administração Pública executará a política ambiental definida, centralizando as atividades
relacionadas ao meio ambiente, e que recursos humanos, técnicos e financeiros serão necessários. A
definição sobre qual estrutura é necessária dependerá do porte do Município e das responsabilidades
assumidas pelo Sistema, devendo ser normatizada através de Lei Ordinária.
Ao criar e definir o órgão municipal executor da política ambiental, deverão ser estabelecidas as
respectivas competências e atribuições e definida a estrutura de apoio, compreendendo dotação
orçamentária, espaço físico, pessoal, material de expediente, equipamentos, dentre outros.

3.3.1.3.2 Complexo normativo: Base legal
A partir das atribuições do SISMUMA, definidas na Lei Ambiental Municipal, deve ser definido e
elaborado o conjunto de normas que garantirão o seu funcionamento e a execução das políticas
ambientais. Neste contexto, é importante ter clareza de que boa parte das legislações federais e
estaduais aplicam-se à esfera municipal, existindo, porém, matérias específicas que dependem de
regulação própria do Município, considerando-se que a gestão ambiental é descentralizada e
compartilhada.
Que suporte normativo é necessário para o funcionamento do SISMUMA?

Preliminarmente há que se distinguir as categorias de normas a serem produzidas. Algumas
serão de caráter geral porque disciplinarão em âmbito amplo a atuação do Município, e outras terão
caráter específico por quanto tratarão do regramento de temas pontuais. No âmbito geral são
necessárias legislações para:
I.

Criação da Política Ambiental Municipal; esta deverá dispor sobre a política, sua
implementação,

criação

e

funcionamento

do

SISMUMA,

disposição

sobre

os

instrumentos, sua aplicabilidade e sanções;
II. Revisão da Lei Orgânica Municipal, acrescentando, se ainda não existe, as
competências e responsabilidades do Município na área ambiental;
III. Revisão da Lei que instituiu o Plano Diretor, se existente, adequando-o às diretrizes e
normas ambientais;
IV. Revisão da Legislação e normas existentes sobre uso e ocupação do solo, código de
obras, código de posturas, código tributário, dentre outros.
No âmbito específico são necessárias, dentre outras, as seguintes leis:
I.

Criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
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II. Instituição da Política Municipal de Saneamento;
III. Instituição do Plano Diretor Urbano e seus instrumentos;
IV. Criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
V. Regulação

do

Licenciamento

Ambiental,

com

fixação

das

taxas

e

sanções

administrativas pelo descumprimento.
Nesse sentido, conforme Resolução CONSEMA nº 04/00 (RIO GRANDE DO SUL, 2000):
Art. 2º - Visando à habilitação junto a SEMA para a realização do
licenciamento ambiental das atividades consideradas de impacto local, deverá
o Município:
a) ter implantado Fundo Municipal de Meio Ambiente;
b) ter implantado e em funcionamento Conselho Municipal de Meio Ambiente,
com caráter deliberativo, tendo em sua composição, no mínimo, 50% de
entidades não governamentais;
c) possuir nos quadros do órgão municipal do meio ambiente, ou a disposição
deste órgão, profissionais legalmente habilitados para a realização do
licenciamento ambiental, emitindo a devida Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART);
d) possuir servidores municipais com competência para exercício da
fiscalização ambiental;
e) possuir legislação própria disciplinando o licenciamento ambiental e as
sanções administrativas pelo seu descumprimento;
f) possuir Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, o Município com
população superior a 20.000 habitantes, ou Lei de Diretrizes Urbanas, o
Município com população igual ou inferior a 20.000 habitantes;
g) possuir Plano Ambiental, aprovado pelo Conselho Municipal de Meio
Ambiente, de acordo com as características locais e regionais (RIO GRANDE
DO SUL, 2000).

Como afirmado anteriormente, ao criar sua base legal, o Município deve ter presente as
legislações federal e estadual.
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3.3.2 O complexo normativo do município de Muitos
Capões
Após destacar as principais normas ambientais que regem atuação na gestão ambiental dos
entre os entes federados (União, Estados e Municípios) realizou-se um levantamento seguido de
análise, da legislação existente no Município de Muitos Capões, relativa ao ordenamento urbano e
meio ambiente. Constatou-se que o Município possui as seguintes normas de tutela ambiental:
•

Lei Municipal nº 053, de 25 de Março de 1998 (MUITOS CAPÕES, 1998), que dispõe
sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências (Anexo B.II);

•

Lei Municipal nº 432, de 09 de Agosto de 2006 (MUITOS CAPÕES, 2006), do Artigo 10
ao Artigo 18 que cria o Fundo Municipal de Meio Ambiente (Anexo B.I);

•

A mesma Lei Municipal, do Artigo 2 ao Artigo 9 cria o Conselho Municipal de Meio
Ambiente, com caráter deliberativo, o qual teve sua composição alterada pela Lei
Municipal nº 544, de 03 de Junho de 2009 (MUITOS CAPÕES, 2009) (Anexo B.III), para
adequar-se a Resolução CONSEMA nº 04, de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre os
critérios para o exercício da competência do Licenciamento Ambiental Municipal no
estado do Rio Grande do Sul. Os membros do Conselho do Meio Ambiente são
nomeados pelo Decreto Municipal Nº 738/2009 (MUITOS CAPÕES, 2009) (Anexo B.IV);

•

Plano Diretor Urbano de Muitos Capões foi instituído pela Lei Municipal nº 29 de 19 de
agosto de 1997, como “um instrumento básico da política de desenvolvimento e
expansão urbana” com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes” (art.1º,§1º da Lei
29/1997, Muitos Capões) (Anexo B.V);

•

O município possui Lei Orgânica Municipal – Lei nº 000 de 24 de novembro de 1998
(MUITOS CAPÕES, 1998) (Anexo B. VI), entretanto, a mesma não está elaborada
em conformidade com boa técnica legislativa exigida pela Lei Complementar nº
95, de 26 de Fevereiro de 1998 (BRASIL, 1998);

•

No Anexo B.V, apresenta-se uma análise detalhada da legislação municipal. No mesmo
texto são verificadas as conformidades e desconformidades da legislação municipal e
indicadas ações necessárias para resolver legais questões pendentes que podem
prejudicar ou inviabilizar o processo de habilitação do município, bem como os cuidados
a serem tomados na elaboração ou alteração das normas municipais.
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4 Diagnóstico Socioeconômico e Ambiental
4.1 Meio Antrópico
4.1.1 Histórico do Município e Evolução Urbana
Até 28 de dezembro de 1995 Muitos Capões era distrito de Vacaria, com a aprovação da Lei
Estadual nº 10.651/95 (RIO GRANDE DO SUL, 1995) o município emancipou-se. A localidade
primeiramente era conhecida pelo nome de Raia da Capoeira, devido à existência nas imediações da
atual sede do município de uma cancha reta para carreiras de cavalos. Ao tornar-se município, foi
nomeado como Muitos Capões, pela característica da cobertura vegetal do local.
Em sua origem, a localidade estabeleceu fortes vínculos com o distrito de Extrema, igualmente
pertencente à Vacaria, que foi um importante entreposto comercial da região. No ano de 1936, a
comunidade construiu a nova capela que serviu para o culto até o ano de 1960, quando foi
inaugurado um novo templo edificado em alvenaria. Em 1939 foi inaugurada a primeira usina
hidrelétrica, a qual gerava 18 kw/h e foi instalada no Arroio da Fazenda de Raimundo Nery dos
Santos. Essa usina forneceu energia para a vila por muito tempo e atualmente encontra-se
desativada. Apenas no ano de 1978, o distrito passou a receber energia elétrica da Companhia
Estadual de Energia Elétrica (CEEE).
O ensino foi uma das atividades importantes para o início do povoamento de Muitos Capões,
em razão da necessidade dos fazendeiros locais proporcionarem educação a seus filhos. Essa condição
gerou a instalação da escola e da igreja e por consequência o desenvolvimento do comércio e a oferta
de serviços. Posteriormente, com o crescimento das atividades no distrito surgiu a necessidade de
uma independência político-administrativa. No ano de 1968, foi inaugurada a Escola Ginásio Santo
Antônio, a qual era mantida pela comunidade e nela lecionavam as Irmãs da Congregação de São
José. Em 1977 o Estado encampou o Ginásio Santo Antônio e o Grupo Escolar Dom Frei Vital de
Oliveira passou a ser integrado ao Ginásio.
Em 1976, foi construído o prédio em alvenaria, que abrigava o Clube União Capoense, o qual
tinha sido destruído por um incêndio. A presença do clube foi significativa para a comunidade local,
pois era o lugar onde os moradores se encontravam para discutir e tomar decisões. Em março de
1993, reuniram-se para abordar a ampliação dos telefones e formar a Comissão da Associação de
Moradores de Muitos Capões. Nessa ocasião foi discutida a emancipação em função de ser a única vila
da região que progredia, com privilegiada localização às margens da rodovia BR 285 e possuir o
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Ginásio Santo Antônio. Esta ideia foi se concretizando, a partir da realização de reuniões em todas as
localidades que faziam parte ou queriam ser emancipadas.
O município de Muitos Capões, que por meio da emancipação conquistou sua autonomia
político-administrativa, vem trabalhando para consolidar sua economia e valorizar sua identidade
cultural através da Festa do Pinhão, que além do objetivo de fortalecer economicamente o município,
vem proporcionar lazer à comunidade de Muitos Capões e aos visitantes.

4.2 Informações Populacionais
O Município de Muitos Capões apresentava uma população total de 3.013 habitantes no ano de
2008 (FEE, 2010), com uma densidade demográfica correspondente a 2,40 hab/km². A Tabela 4.1
apresenta a distribuição populacional subdividida em zona urbana, zona rural e população total, assim
como suas respectivas áreas e densidades demográficas no ano de 2000 (IBGE, 2010).
Tabela 4.1 - Distribuição territorial da população do Município de Muitos Capões no ano de 2000.
População

Sexo Feminino

Sexo Masculino

Habitantes

Área (km2)

Densidade Demográfica (hab / km2)

Urbana

415

451

866

1,46

593,15

Rural

959

1.043

2.001

1.191,67

1,68

Total

1.374

1.494

2.867

1.193

2,5

Fonte: IBGE, 2010.

De acordo com as informações acima apresentadas, cerca de 70% da população concentra-se
na zona rural do Município. Porém, a maior densidade demográfica encontra-se na zona urbana
(593,15 hab./km2). O sexo masculino representa 52% da população do município, sendo a maioria
tanto na zona urbana quanto na zona rural.
Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2010) o coeficiente
de mortalidade infantil do município era de 20,6 no ano de 2000 para cada mil nascidos vivos,
apresentando uma expectativa de vida de 70,33 anos.
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH) médio do Município no ano de 2000 foi
de 0,748, sendo este menor do que o IDH médio do Estado do Rio Grande do Sul no mesmo ano, que
foi de 0,814 (PNUD, 2010). Alguns indicadores utilizados para o cálculo do IDH no Município de
Muitos Capões estão apresentados Tabela 4.2.
Tabela 4.2 - Indicadores para o IDH municipal no ano de 2000.
Indicador

Valor

Esperança de vida ao nascer

70,33
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Indicador

Valor

Taxa de alfabetização

88,60

Taxa bruta de frequência escolar

75,30

Renda per capita

188,73

Índice de esperança de vida (IDHM-L)

0,755

Índice de Educação (IDHM-E)

0,842

Índice de PIB (IDHM-R)

0,648

Ranking Estadual

385

Ranking Nacional

1918

Fonte: PNUD, 2010.

Na tabela acima pode-se observar que os valores dos indicadores de renda per capita
(188,73) e taxa bruta de frequência escolar (75,30) apresentam-se consideravelmente menores, em
relação aos outros indicadores, em relação aos indicadores estaduais, os quais possuem valores de
357,74 para renda per capita e 84,60 para taxa bruta de frequência escolar no mesmo ano de 2000
(PNUD, 2010).
A distribuição populacional por sexo e idade, no Município de Muitos Capões, para os dados
populacionais de 2008 (FEE,2010), está apresentado na forma de pirâmide na Figura 4.1.

Figura 4.1 - Pirâmide por faixa etária e gênero.
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Percebe-se através da Figura 4.1 que a maior parte da população está concentrada na faixa
etária entre 5 a 14 anos.
Muitos Capões apresenta uma taxa de crescimento populacional de 18,25 utilizando o Método
Aritmético de Projeção Populacional (HELER; PADUA, 2006). A Figura 4.2 apresenta o gráfico do
crescimento populacional para o município, onde consta a projeção para a população total, urbana e
rural até o ano de 2030, de acordo com a metodologia anteriormente citada.

Figura 4.2 - Crescimento Populacional segundo Método Aritmético de Projeção Populacional.
Fonte: Elaborado pela equipe técnica do ISAM/UCS.

Conforme o gráfico da Figura 4.2 percebe-se que a população rural apresenta uma taxa de
crescimento negativa, ou seja, a população rural tende a diminuir. Já, a população urbana apresenta
uma taxa de crescimento positiva, indicando um aumento do número de habitantes na zona urbana
ao longo do período simulado. Com relação à população total, o seu comportamento é semelhante ao
da população urbana, apresentando um aumento do número de habitantes ao longo do período
simulado.

4.3 Uso e Cobertura do Solo
A informação do uso e cobertura do solo é um elemento básico para o Plano Ambiental, pois
retrata as atividades econômicas desenvolvidas no município que podem significar pressões e
impactos sobre os elementos naturais. As formas de uso e cobertura são identificadas (tipos de uso),
espacializadas (mapa de uso e cobertura do solo) e quantificadas (percentual de área ocupada por
cada tipo). As informações sobre esse tema devem descrever não só a situação atual, mas as
mudanças recentes e o histórico de ocupação da área do município (SANTOS, 2004).
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O mapa de uso e cobertura do solo do município de Muitos Capões foi elaborado com base na
classificação supervisionada (Máxima Verossimilhança) da imagem do satélite ETM+/Landsat 5, de
07/01/2009 (Anexo Cartográfico I – Mapa de Uso e Cobertura do Solo). Para a geração deste mapa
foi realizado o registro/georreferenciamento, seguido pela interpretação visual de forma, textura,
tonalidade/cor e comportamento espectral das unidades que compõe a paisagem, sendo que nesta
segunda etapa foram definidas as classes de uso e cobertura do solo.
A Tabela 5.2 apresenta os dados de uso e cobertura do solo do município de Muitos Capões.
Tabela 4.3 - Dados de uso e cobertura do solo.
Classe

Área (km²)

%

Floresta Ombrófila Mista

263,72

22,09

Campo nativo

348,96

29,23

Silvicultura

8,96

0,75

Agricultura

261,74

21,93

Solo exposto

305,83

25,62

Área urbana

0,17

0,01

Água

4,3

0,36

TOTAL

1.193,68

100

Pode-se observar que aproximadamente 22% da paisagem do município é constituída por mata
nativa, representada pela Floresta Ombrófila Mista-Mata de Araucária. Esta mata está distribuída ao
longo de todo o município na forma de fragmentos (capões) e mata de galeria, com a presença de

Araucaria angustifolia, característica marcante da região dos Campos de Cima da Serra. O campo
nativo, representado pela Savana Gramíneo-Lenhosa com mata de galeria, ocupa uma área de
348,96km², ocupando pouco mais de 29% da área municipal, estando distribuída, assim como a mata
nativa, ao longo de todo o município. Esta classe de cobertura do solo diminuiu significativamente sua
área ao longo dos últimos anos, devido a sua substituição pela agricultura intensiva.
As áreas de silvicultura são representadas quase que exclusivamente por Pinus sp., ocupando
8,96km² (0,75%) da paisagem. As áreas descobertas (solo exposto) representam 25,62%
(261,74km²), sendo provavelmente áreas de cultivo que momentaneamente não estão sendo
cultivadas ou que estão sendo preparadas para o plantio. Aproximadamente 21,93% da paisagem é
ocupada por agricultura, a qual encontra-se inserida em praticamente toda a área municipal, sendo
circundada por campos e mata nativa. Essa ampla distribuição das áreas agrícolas está fortemente
associada com as características do relevo da região, representada por platôs e coxilhas, com baixa
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declividade. A área urbana ocupa 0,17km² da área municipal, estando localizada na porção mais ao
norte do município, junto a BR 285. A classe água ocupa 0,36%, estando presente na forma de
reservatórios (açudes) e alguns recursos hídricos possíveis de serem visualizados na imagem de
satélite.

4.4 Sistema Viário
O sistema viário caracteriza a configuração linear da estrutura urbana de Muitos Capões que se
desenvolveu sobre a antiga estrada de ligação entre Lagoa Vermelha e Esmeralda. A partir da avenida
central desdobram-se alguns quarteirões que envolvem os usos consolidados. Estes usos são em sua
maioria edificações residenciais, entre alguns elementos destacados pela função institucional, tais
como a igreja, a praça e o centro administrativo. O eixo de ocupação consolidado estende-se de
sudoeste a nordeste, enquanto a tendência de expansão direciona-se sobre as estradas municipais,
tanto a oeste quanto a noroeste. O sistema viário não é plenamente estruturado, sendo que pequena
parcela da malha é revestida, assim como a maioria dos passeios que não apresentam pavimento e
arborização. Não há registros de pontos de conflito de tráfego.
O município apresenta em torno de 580km de malha viária, sendo composta por estradas
municipais principais e vicinais, as quais em sua grande maioria são não pavimentadas, e pela
Rodovia Federal BR 285, cuja extensão é de aproximadamente 43km, a qual passa pela área urbana,
ligando o município de Muitos Capões ao município de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, no
sentido Oeste e a Vacaria no sentido Leste (Anexo cartográfico II – Mapa de Malha Viária). A
densidade da malha viária do município é de aproximadamente 2 km de estradas por km².

O

município ainda é perpassado por uma Ferrovia no sentido Leste-Oeste, a qual mede em torno de 35
km, localizada próximo ao Rio Telha.

4.5 Turismo e Lazer
O principal potencial turístico do município é voltado para as belezas naturais existentes como
cachoeiras, fazendas, campings, a usina hidrelétrica, dentre outros atrativos. Como lazer o município
conta com a festa do pinhão e o Rodeio Crioulo Intermunicipal, ambos acontecem no mês de maio,
com diversas atrações como mostras culturais e gastronômica, sapecada de pinhões, mateadas,
provas campeiras, gineteadas, tiro de laço, tertúlias, bailes, concursos artísticos e diversos shows
fazem parte da programação do evento.
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No maior rio de Muitos Capões está localizada a Usina Hidrelétrica do Rio Saltinho, Anexo
A.VII, Figura A.I. O prédio da Usina do Saltinho constitui-se em patrimônio histórico da arquitetura do
município. A usina inaugurada em 1950 encontra-se atualmente em pleno funcionamento.
A travessia de balsa, Anexo A.VII - Figura A.II, entre Muitos Capões e Ipê, e está localizada a
45 km da sede do município, o trajeto conta com paisagens exuberantes como a Serra da Limeira.
Outros atrativos do município são as fazendas, as cachoeiras, como o Salto do Arroio Pessegueiro
(Figura 4.3), e a cascata da nascente Anexo A.VII - Figura A.III, a cascata do Rio Santa Rita e o
Camping com o mesmo nome Anexo A.VII - Figura A.IV. Na fazenda Curral das Pedras Anexo A.VII Figura A.V está localizada a usina velha que funcionou produzindo energia elétrica até a década de
1970. Possui uma casa de pedra construída em 1945 no estilo alemão, a casa e toda a sede da
Fazenda ficam cercadas por muros de taipa, dando origem ao seu nome. A sequência de quatro
quedas d’água da Sanga Jovelina (Figura 4.4) está localizada em uma fazenda do interior do
município, onde os turistas podem presenciar as lidas de campo e desfrutar de passeios a cavalo.
Muitos Capões possui um túnel da via férrea, Anexo A.VII - Figura A.VI, que liga São Paulo a
Buenos Aires. Este foi construído entre 1960 e 1962, o qual conta com 1.085 metros de extensão
enquanto a ponte férrea, que faz a divisa de Ipê e Muitos Capões, possui 144 metros de
comprimento.
O Município faz parte da Rota Turística dos Campos de Cima da Serra. Porém, não possui rotas
definidas, dentro de seu território.
Muitos Capões possui a Estação Ecológica de Aracuri coordenada pelo IBAMA. A Lei nº
6.902/81 (BRASIL, 1981a) define o que são as Estações Ecológicas, que, conforme o art. 1° são áreas
representativas de ecossistemas brasileiros, destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas
de Ecologia, à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista.
Esta reserva possui 272 ha de área total e foi criada principalmente para a preservação da espécie de
Papagaios Charão, já em extinção. A Estação Ecológica de Aracuri (Anexo A.VII - Figura A.VII) foi a
primeira criada no Brasil, inaugurada em 1978 pelo pesquisador Paulo Nogueira Neto. A Estação
Ecológica de Aracuri, enquadrada nas Unidades de Proteção Integral/Categoria de Uso Indireto, com o
objetivo básico da preservação da natureza e realização de pesquisas científicas, foi implantada em
1981, através do Decreto Federal nº 86.061/81 (BRASIL, 1981b), e é mantida pela Secretaria do Meio
Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul (SEMA). Essa Unidade de Conservação está inserida no
Domínio da Mata Atlântica e protege uma porção de Mata de Araucária nos Campos de Cima da Serra
sendo um refúgio importante para a fauna da região, principalmente por ser considerada área
prioritária para conservação de mamíferos. A visitação pública só é permitida em caráter educacional
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e/ou científico, dependendo de autorização prévia do órgão responsável pela administração da
unidade (SNUC – Lei nº 9.985/00 – BRASIL, 2000).

Figura 4.3 - Salto do Arroio Pessegueiro.
Fonte: Prefeitura Municipal de Muitos Capões.

Figura 4.4 - Quatro Quedas da Sanga Jovelina.
Fonte: Prefeitura Municipal de Muitos Capões.

4.6 Economia
4.6.1 Aspectos Gerais
Segundo a FEE (2010), o município apresentou no ano de 2006 um Produto Interno Bruto
(PIB) per capita de R$ 38.771,00. Este valor se apresenta acima do PIB per capita do Rio Grande do
Sul (R$ 17.281,00 em 2008), e acima do PIB brasileiro, que foi de R$ 13.720,00 no ano de 2007,
conforme o Atlas Socioeconômico (RIO GRANDE DO SUL, 2000).
A Figura 4.5 apresenta a distribuição da economia do município de Muitos Capões em função
das atividades ali desenvolvidas, segundo esta 75% da economia é proveniente do setor
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agropecuário, 22,48% do setor de serviços e 2,52% do setor industrial, de acordo com informações
da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul no ano de 2006 (FAMURS, 2010).

Distribuição da economia por setores
Agropecuária

Indústria

Serviços

22,48%
2,52%
75,00%

Figura 4.5 - Distribuição da economia por setores no município de Muitos Capões no ano de 2006.
Fonte: Famurs - Indicadores Econômicos, 2010.

4.6.2 Setor Primário
A atividade agropecuária é a principal fonte de renda do município (75%), sendo a agricultura
representa 95% da renda do setor agropecuário e a pecuária propriamente dita, 5% (Tabela 4.4). As
principais atividades agropecuárias no município são: a produção de milho, de soja, de maça e a
criação de bovinos.
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Tabela 4.4 - Renda da produção primária no ano 2008.
Atividade

Renda da produção (%)

Agricultura

95

Pecuária

5

Fonte: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 2010.

4.6.2.1 Agricultura – Culturas Temporárias
O Município possui aproximadamente 1.376 produtores rurais, incluindo os pequenos, médios e
grandes, e aproximadamente 60.000 hectares cultivados, de acordo com a Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico de Muitos Capões (2010). Na Tabela 4.5 são apresentadas informações
relacionadas às culturas temporárias no ano de 2008 (IBGE, 2010).
Tabela 4.5 - Culturas temporárias no Município de Muitos Capões em 2008.
Cultura

Quantidade
produzida (t)

Valor da produção
(R$)

Área plantada
(ha)

Área colhida
(ha)

Rendimento Médio
(kg/ha)

ALHO

1.560

3.276.000

120

120

13.000

AVEIA

12.000

4.560.000

5.000

5.000

2.400

BATATA
INGLESA

10.500

5.618.000

400

400

26.250

CEBOLA

65

35.000

8

8

8.000

CEVADA

2.400

1.152.000

1.000

1.000

2.400

FEIJÃO

1.600

3.040.000

800

800

2.000

MANDIOCA

510

306.000

34

34

15.000

MILHO

108.000

43.175.000

20000

20.000

5.400

SOJA

108.000

84.589.000

40.000

40.000

2.700

TRIGO

54.000

21.600.000

20.000

20.000

2.700

TOMATE

90

36.000

3

3

30.000

Fonte: IBGE, 2010.

Conforme os dados acima apresentados observa-se que a cultura do tomate apesar de possuir
uma menor área de cultivo é a cultura com maior rendimento médio de kg por hectare. A soja possui
o dobro de área plantada em relação ao trigo, porém o rendimento médio em kg por hectare das duas
culturas, é o mesmo.

4.6.2.2 Agricultura - Culturas Permanentes
As principais culturas permanentes cultivadas no município são: maçã, uva, pêssego, laranja,
limão e figo (Tabela 4.6). Aproximadamente quatro produtores do município produzem cerca de
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37.500 toneladas ao ano de maçã em uma área cultivada de 1.500 ha. A maior produção no Município
é de maçã, seguida por laranja (576 t/ano), uva (280 t/ano) e pêssego (35 t/ano).

Tabela 4.6 - Culturas Permanentes no Município de Muitos Capões em 2008.
Cultura

Quantidade
produzida (t)

Valor da
produção (R$)

Área plantada
(ha)

Rendimento
Médio (kg/há)

*Produtores
(aproximadamente)

MAÇA

37.500

27.000.000

1.500

25.000

4

UVA

280

274.000

20

14.000

1

PÊSSEGO

35

35.000

5

7.000

100

LARANJA

576

320.000

48

12.000

100

LIMÃO

11

7.000

1

11.000

100

FIGO

6

9.000

1

6.000

100

Fonte: IBGE, 2010. * Emater/Ascar, 2010.

Para algumas culturas faz-se o uso da irrigação, utilizando para tal atividade águas
armazenadas em açudes ou até mesmo de rios e córregos.

4.6.2.3 Pecuária
A atividade de pecuária no município compreende a criação de bovinos, equinos, suínos, ovinos,
aves de corte e postura. O rebanho mais significativo é o de bovinos e o de menor expressão é a de
suínos, em ambos os anos analisados. A produção de leite do município no ano de 2008 foi de
2.130L/dia (IBGE, 2010) . A Tabela 4.7 apresenta os tipos de criação predominantes no município e a
quantidade de animais.
Tabela 4.7 - Tipos de criação e quantidade de animais nos anos de 2007 e 2008.
Atividade

Quantidade (cabeças) em 2007

Quantidade (cabeças) em 2008

Bovinos de corte

30.280

31.577

Equinos

1.950

1.820

Suínos

820

920

Ovinos

6.950

4.830

Aves de corte

3.800

3.650

Aves de postura

5.095

4.800
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Atividade

Quantidade (cabeças) em 2007

Quantidade (cabeças) em 2008
950

Vacas ordenhadas
Fonte: IBGE, 2010

4.6.2.4 Silvicultura e Extração Vegetal
Segundo o IBGE (2010) o município apresenta um valor de produção em extração vegetal de
R$ 47 mil no ano de 2008. A Tabela 4.6 mostra os produtos da extração vegetal, e seu respectivo
valor de produção. Já a Tabela 4.7 apresenta os produtos oriundos da Silvicultura com os respectivos
valores decorrentes da sua comercialização.
O Zoneamento Ambiental para a Atividade de Silvicultura (ZAS) no Rio Grande do Sul é um dos
instrumentos de gestão ambiental utilizados para o controle desse tipo de atividade no Estado. Esse
zoneamento, publicado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente em 2010, compreende um
diagnóstico integrado dos aspectos ambientais, sociais e econômicos, definindo os objetivos de
conservação relativos à atividade nas unidades de planejamento, de modo a avaliar os impactos
envolvidos e fornecer as diretrizes de sustentabilidade ambiental para a atividade, condicionadas ao
seu caráter dinâmico e orientativo para os processos de licenciamento ambiental da silvicultura.
Esse diagnóstico estabelece as Bacias Hidrográficas (BH) e as Unidades de Paisagem Natural
(UPN) como base para a definição de diretrizes na atividade de Silvicultura. De acordo com SEMA
(2010) as UPN são regiões naturais homogêneas, estabelecidas mediante critérios de setorização do
território pelas suas características geomorfológicas, fisionômicas e paisagísticas, com objetivo de
servir para a definição das diretrizes de uso para a atividade de silvicultura, respeitando as
condicionantes de manutenção da qualidade ambiental e objetivos de conservação propostos.
Com base nesse zoneamento, o município de Muitos Capões está localizado na Unidade de
Paisagem denominada PM5 (sigla G040 no trecho da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas e sigla U010
no trecho da Bacia Hidrográfica Apua-Inhandava), a qual apresenta restrições e potencialidades
referentes aos seus elementos.
A unidade PM5, referente à região dos campos de altitude no Planalto dos Campos Gerais. A
vegetação é de Estepe Gramínea Lenhosa com floresta de galeria e capões de Floresta Ombrófila. A
região pertence às Bacias Hidrográficas Taquari-Antas e Apuaê-Inhandava, abrange áreas de
nascentes e banhados, e apresenta topografia plana a

levemente ondulada,

com altitudes que

variam de 600 a 1000 m. Entre os aspectos atuais e relevantes dessa unidade, evidencia-se a grande
importância paisagística em função do ecossistema campo ser considerado a matriz paisagística da
região, estando as matas de araucária dispersas em forma de capões e acompanhando os cursos
d’água.
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A unidade é composta por municípios com intensa atividade agrícola, quando os solos possuem
condições para o cultivo. As principais culturas são a soja e o milho. Na unidade também ocorrem
grandes áreas com fruticultura (maçã, uva e cítricas) e erva mate.
A bacia hidrográfica foi utilizada como unidade de planejamento para a definição dos limites
iniciais de ocupação de áreas pela atividade de silvicultura. Na definição destes limites, foi considerada
a alteração do nível atual de comprometimento dos recursos hídricos de cada bacia hidrográfica, os
quais são controlados pelo DRH e apresentados à sociedade periodicamente através de relatórios.
Foram adotados os índices “Limite de Ocupação” e “Redutor de Ocupação” para estabelecer as
áreas que podem ser utilizadas pela silvicultura. O índice “Limite de Ocupação” tem por objetivo
estabelecer uma regra geral de ocupação em função da disponibilidade hídrica de cada bacia
hidrográfica do Estado, e do índice “Redutor de Ocupação”, uma regra para restringir os plantios
naquelas bacias que já tem um comprometimento muito alto no período de verão. Os “Limites de
Ocupação” foram definidos considerando uma ocupação máxima de 30%, valor intermediário aos
apresentados na proposta encaminhada pela Fundação Zoobotância à CTBio do CONSEMA.
Os “Redutores de Ocupação” foram definidos com base em simulações desenvolvidas para
avaliar o impacto das plantações na elevação do comprometimento dos recursos hídricos.
Na Tabela 4.8 são apresentados os índices utilizados anteriormente para estabelecer os limites
de ocupação.
Tabela 4.8 - Índices utilizados para estabelecer o limite de ocupação das bacias hidrográficas
pela silvicultura.
Nível de
Comprometimento Vazão
Anual -DRH (%)

Limite Ocupação (%)

Nível de
Comprometimento Vazão
Verão - DRH

Redutor Ocupação (%)

10

30

25

40

20

24

50

45

30

18

75

50

40

12

100

55

100

6

400

60

Fonte: ZAS, 2010.

Na Tabela 4.10 são apresentados os resultados das bacias hidrográficas onde se encontra o
município de Muitos Capões, obtidos com a aplicação da metodologia descrita no ZAS.
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Tabela 4.9 - Limites de ocupação adicionais por recorte BH x UPN na PM5.
UPN

Bacia
Hidrográfica

Sigla

Percentual Máximo
para Silvicultura

Área para uso por
Silvicultura (ha)

Tamanho Máximo
de Maciço (ha)

Distâncias
Mínimas (km)

PM5

Apuae-Inhandava

U010

14,4

80.102

1.600

1,8

PM5

Taquari-Antas

G040

14,4

48.033

1.600

1,8

Tabela 4.10 - Extração Vegetal em 2008.
Produto

Quantidade
Produzida (t)

Valor da Produção
(R$ 1.000,00)

Pinhão

9

14

Erva- mate cancheada

12

4

Lenha

700*

28

* Valor expresso em m3.
Fonte: IBGE, 2010.

Tabela 4.11 - Produtos da Silvicultura em 2008.
Produto

Quantidade
Produzida m³

Valor da Produção
(R$ 1.000,00)

Lenha

7.500

225

Madeira em tora

1.500

98

Madeira em tora (outras
finalidades)

1500

98

Fonte: IBGE, 2010.

4.6.3 Setor Secundário
O setor secundário compreende a transformação ou industrialização da matéria-prima
produzida na região. A atividade industrial no município é pequena, uma vez que 75% da economia
no Município é proveniente do setor agropecuário conforme já mencionado na Figura 4.5.
As atividades industriais representaram 2,52% da economia do Município no ano de 2006
(IBGE, 2010). Conforme informações da Prefeitura Municipal de Muitos Capões (2010) atualmente
existem cinco indústrias de Beneficiamento de madeira.

4.6.4 Setor Terciário
4.6.4.1 Comércio
As atividades comerciais desenvolvidas no município dão suporte às atividades produtivas
primárias e suprem as demandas da população. O comércio corresponde a 22,48% da renda do setor
terciário em 2006 (IBGE, 2010). Na Tabela 4.12 são listadas as instalações comerciais existentes no
município.
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Tabela 4.12 - Instalações Comerciais existentes.
Instalação Comercial

Quantidade

Comércio de Alimentos

05

Videolocadora

01

Comércio de Vestuário

03

Comércio de Eletrodoméstico

01

Restaurante, Lancheria, Padaria, Sorveteria

04

Bar

04

Instituição Financeira

02

Posto de Combustíveis

01

Borracharia, Mecânica

03

Lan House

01

Comércio de Insumos Agrícolas

03

Comércio de Material de Construção

02

Farmácia

01

Lotéricas

01

Comércio de Produtos Veterinários

01

Comércio de Cereais

01

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2010.

4.6.4.2 Serviços
A Tabela 4.13 apresenta a quantidade de empresas e autônomos responsáveis pelo setor de
serviços. Analisando estes dados observa-se que o município de Muitos Capões ainda não possui
muitos ramos de serviços, porém estes cumprem as necessidades da população.
Tabela 4.13 - Serviços.
Ramo

Quantidade

Eletricista

1

Mecânico

03

Transporte de passageiros

01

Pavimentação e construções

01

Dentista

01

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2010.
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4.6.5 Extração Mineral
Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2010), Muitos Capões têm
atualmente, dois processos em andamento, para a mesma empresa, sendo que os dois são referentes
à extração de Basalto. Este tema será discutido no capítulo referente à geologia (Capitulo 5).

4.7 Saneamento
4.7.1 Abastecimento
No ano de 2009 os serviços de abastecimento de água do município atendem 34,08% das
residências. As residências que não são atendidas com abastecimento público (64,68%) utilizam água
de poços ou nascentes localizados em suas propriedades e 1,24% possuem outras formas de
abastecimento, segundo o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB, 2010).
O sistema de abastecimento de água, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Muitos
Capões, compreende as seguintes etapas: captação de água subterrânea através de poços tubulares;
tratamento simplificado com adição de cloro e flúor; reservatório com capacidade de 10.000 litros e
rede de distribuição de água tratada de 1.757 m de extensão. O sistema de abastecimento atende a
população da sede e das localidades de Ituim, Capão Grande e Mato Grande. Entorno de 95 unidades
familiares na zona rural e aproximadamente 250 residências na zona urbana, são atendidas com o
serviço de abastecimento público, totalizando 1.380 habitantes, segundo dados da Prefeitura
Municipal (2010).
As localidades rurais que não são atendidas pelo sistema de abastecimento de água do
município utilizam água de poços ou nascentes em sua própria residência e utilizam processos de
filtração, fervura e cloração para o tratamento da água. Porém, de acordo com o SIAB (2010), parte
significativa das residências (56,47%) ainda utilizam água sem tratamento, como apresentado na
Tabela 4.14.
Tabela 4.14 - Tipos de tratamento de água no ano de 2009.
Tratamento de água

Quantidade (% de residências)

Filtrada

0,92

Fervida

0,51

Clorada

42,1

Sem Tratamento

56,47
Fonte: SIAB, 2010.
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A 5º Coordenadoria Regional de Saúde de Caxias do Sul realiza o monitoramento da qualidade
da água utilizada no abastecimento público com periodicidade mensal. A Análise consta no Anexo
A.IX.

4.7.2 Sistemas de Esgotamento Sanitário
O sistema de esgotamento sanitário no Município de Muitos Capões é composto por uma rede
coletora de efluentes domésticos e uma Estação de Tratamento de Efluentes – ETE. A rede coletora é
do tipo separador absoluto e possui uma extensão de 1.800 m. Cerca de 30 residências estão ligadas
à rede coletora, o que corresponde a 3% do total de residências existentes no Município.
A Estação de Tratamento de Efluentes – ETE inclui duas unidades em paralelo formadas por
fossa séptica e filtro anaeróbio. O dimensionamento da ETE foi realizado de forma a atender uma
população de 900 habitantes, o equivalente a 180 residências. Porém, atualmente a ETE recebe
apenas os efluentes das 30 residências ligadas à rede coletora. De acordo com as informações do
município e do SIAB, para o ano de 2009, do total de domicílios que não são atendidos pelo sistema
de esgotamento sanitário, 92,29% utilizam o sistema de fossa séptica rudimentar, e 4,71%
lançamento a céu aberto, em valas, rios, córregos, fundos de vales, entre outros.
O Município não realiza monitoramentos periódicos da eficiência de tratamento da ETE e
também não possui Licença de Operação concedida pelo órgão ambiental responsável. Porém, vem
trabalhando para a adequação às normas ambientais através de programas de incentivo a construção
de sistemas individuais de tratamento, bem como através da implantação de uma nova estação de
tratamento.

4.7.3 Sistema de Drenagem Urbana
Conforme Prefeitura Municipal de Muitos Capões (2010) aproximadamente 30% da área urbana
é atendida com rede coletora de águas pluviais.

4.7.4 Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
O município de Muitos Capões possui o sistema de coleta regular e seletiva. A coleta regular é
realizada duas vezes por semana na sede do município. A coleta seletiva é realizada uma vez por
semana na sede e no interior.
A coleta é realizada porta-a-porta, através de caminhões compactadores para os resíduos
comuns e caminhões tipo baú para os resíduos recicláveis. A coleta, transporte para fora dos limites
municipais e destinação final dos resíduos é realizado pela empresa Nova Era, que está localizada em
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Marau-RS.

A

empresa

está

localizada

na

Avenida

Júlio

Borella,

1.752

–

Marau/RS,

CGC:1351573000122, telefone de contato: (54)3342-3085. O contrato com a Empresa Nova Era
consta no Anexo E.I juntamente com as Licenças de Operação (LO) de transporte e destinação Anexo
C.I e C.II.
A população urbana conta com 100% de atendimento pela coleta de resíduos enquanto que a
população rural apenas uma localidade do interior não é atendida conforme Prefeitura Municipal
(2010).
Segundo informações do SIAB (2010) a coleta de resíduos sólidos representa 63,86% das
residências atendidas. Os demais 34,6% do resíduo é queimado ou enterrado e 1,54% é disposto a
céu aberto.
No município existe apenas um catador de resíduo informal.
Relativamente aos resíduos perigosos a prefeitura tem conhecimento apenas dos resíduos de
serviços de saúde e embalagens de agroquímicos.
Conforme estudo realizado por Schneider et al. (2010) sobre a geração de resíduos sólidos, o
valor estimado para o município de Muitos Capões sobre a Geração de resíduos sólidos urbanos é de
0,73 t/dia no ano de 2009. Através deste dado e da população urbana de 2009 conforme FEE (2010),
que é de 1.063 habitantes, obtêm-se a geração per capita do município amostrado em 0,68
kg/hab.dia na zona urbana.

4.7.3.1 Resíduos Industriais e de Construção Civil
O município não possui uma gestão para os resíduos industriais e de construção, reforma e
demolição, sendo que o destino final é de responsabilidade de cada gerador.

4.7.3.2 Resíduos de Serviços de Saúde
Os resíduos são segregados junto às fontes geradoras e coletados pela empresa SERESA –
Serviços de Resíduos de Saúde Ltda, com sede na RS 122 km 72, nº 232, caixa postal 8587, Distrito
Industrial, Caxias do Sul, RS, CEP 95010-970, CNPJ nº02670.535 /0001-0. O contrato está
apresentado no Anexo E.II e a LO de transporte e de tratamento no Anexo C.III e C.IV.
Relativamente sobre os resíduos de classe A, B, C, D, E estão apresentados na Tabela 4.15 a
geração total destes resíduos no município de Muitos Capões.
Tabela 4.15 - Geração de Resíduos por classes (A, B, C, D e E).
Tipo de Resíduo

Geração (L/mês)

A (infectantes)

340*

B (químicos)

20*
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Tipo de Resíduo

Geração (L/mês)

C (radioativos)

Não informado

D (comuns)

Não informado

E (Perfurocortante)

Não informado

* média mensal no período de janeiro a abril de 2010.
Fonte: Seresa, 2010.

O sistema de armazenamento de resíduos é realizado através de bombonas plásticas
apropriadas fornecidas pelo prestador de serviços que realiza a coleta no município, não possuindo
sistema de tratamento junto a fonte geradora. A coleta e o transporte dos resíduos de Muitos Capões
para Caxias do Sul é realizada mensalmente.
O sistema de tratamento desses resíduos é realizado pela empresa coletora através da
incineração do material e as cinzas encaminhadas a empresa Pró-Ambiente de Gravataí- RS. A LO está
apresentada no Anexo C.V.
No Quadro 4.1 estão apresentados outros geradores de resíduos de serviços de saúde no
município, bem como o encaminhamento dado por cada um a estes resíduos.
Fonte

Nome

Geração (kg/dia)

Destino

Clínica
Odontológica

Dra. Ângela
Sganzerla

30L/semana

São colocados em sacos de resíduos contaminados e os
perfurocortantes em caixas, são recolhidos pela
prefeitura.

Farmácia

DARCEM

Não informado

São colocados em um tonel e armazenados no local.

Quadro 4.1 - Fontes Geradoras de Resíduos de Saúde.
Fonte:Prefeitura Municipal de Muitos Capões, 2010.

4.7.3.3 Resíduo Rural / Agroquímico
A coleta desses resíduos é realizada a partir de entrega voluntária. O Município está
desenvolvendo atualmente o Projeto “Embalagens vazias de agrotóxico e a importância de sua
destinação adequada para o Meio Ambiente”, o qual está sendo desenvolvido pelas Secretarias
Municipais da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente e de Agricultura do Município de Muitos
Capões. Neste Projeto, o Município conta com a Associação dos Revendedores de Agrotóxicos dos
Campos de Cima da Serra (ARACAMP) localizada na Rua da Produção, nº 131, Bairro Passo da
Porteira, Vacaria\RS, CNPJ 05518561/0001-09. A ARACAMP efetua trimestralmente o recolhimento das
embalagens vazias de agrotóxico armazenadas no pátio do Setor de Obras, com as devidas notas que
comprovam a procedência. A licença de operação está apresentada no Anexo C.VI. Embora, não seja
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responsabilidade do município, o mesmo disponibiliza um caminhão para levar tais embalagens até a
Central da ARACAMP em Vacaria-RS.

4.7.3.4 Resíduo Perigoso
No Quadro 4.2 é apresentada à destinação de tais resíduos e fontes geradoras dos mesmos.
Fontes Geradoras

Destinação dos Resíduos

Posto de Combustível

Responsabilidade do gerador

Borracharias

Responsabilidade do gerador

Oficina Mecânica

Responsabilidade do gerador

Agricultores

Responsabilidade do gerador

Quadro 4.2 - Destinação de resíduos perigosos e respectivas fontes geradoras.
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda, 2010.

Após a implantação do sistema de gestão ambiental o município deverá fiscalizar a destinação
dos resíduos perigosos dos estabelecimentos citados no Quadro 4.2.
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5 Meio abiótico
5.1 Hipsometria
A hipsometria consiste em uma representação da elevação de um determinado terreno ou
região em relação a um nível horizontal referencial, como o nível médio do mar. O mapa de
hipsometria foi gerado com base nas informações cartográficas de HASENACK E WEBER (2006). Este
mapa foi classificado em intervalos de 60 em 60 metros, gerando sete classes hipsométricas (Anexo
Cartográfico III – Mapa de Hipsometria). A Tabela 5.1 apresenta as classes hipsométricas obtidas e a
área ocupada por cada classe.
Tabela 5.1 - Classes hipsométricas do município de Muitos Capões.
Classes hipsométricas
(metros)

Área (km²)

%

415 │─ 460

8,40

0,70

460 │─ 520

3,44

0,29

520 │─ 580

7,88

0,66

580 │─ 640

27,76

2,33

640 │─ 700

89,80

7,52

700 │─ 760

184,74

15,48

760 │─ 820

291,11

24,39

820 │─ 880

355,27

29,76

880 │─ 940

207,58

17,69

940 ─│ 982

17,74

1,49

TOTAL

1193,68

100

Analisando a Tabela 5.1 observa-se que o município de Muitos Capões apresenta como cota
mais baixa 415 metros, junto aos Rios Turvo e Ituim, e como cota altimétrica mais alta 982 metros,
localizada na porção Leste e Nordeste do município. Observa-se ainda na Tabela 5.1 que
aproximadamente 87% da paisagem encontra-se inserida nas classes hipsométricas de 700 a 940
metros de altitude, as quais estão distribuídas ao longo de todo o município, exceto na porção mais
ao Sul da área municipal. As classes hipsométricas de 415 a 700 metros somam 19,72km², o que
representa pouco mais de 11% da paisagem. Estas classes estão distribuídas no setor Sul e Leste do
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município. A classe hipsométrica de 940 a 982 ocupa uma área de 17,74km² (1,49%), estando
localizada principalmente na região nordeste do município.

5.2 Clinografia
A clinografia é uma representação da inclinação de um determinado terreno ou região, sendo
também conhecida como declividade. Este mapa foi elaborado com base nas informações de
altimetria. O mapa de clinografia (Anexo Cartográfico IV – Mapa de Clinografia) foi classificado em
sete classes clinográficas de suscetibilidade a erosão dos solos, conforme estabelecido pela EMBRAPA
(1995). A Tabela 5.2 mostra a área ocupada por cada classe clinográfica no município de Muitos
Capões.
Tabela 5.2 - Classes clinográficas delimitadas para o município de Muitos Capões.
Classes clinográficas

Área (km)

%

0 │─ 3 % - plano

186,82

15,65

3 │─ 8 % - suave ondulado

569,63

47,72

8 │─ 13 % - moderadamente ondulado

289,85

24,28

13 │─ 20 % - ondulado

106,17

8,89

20 │─ 45 % - forte ondulado

34,99

3,10

Mais de 45 % - montanhoso a escarpado

4,24

0,35

TOTAL

1191,7

100

É possível observar analisando a Tabela 5.2 que aproximadamente 63% do município está
inserido em relevo plano a suave ondulado (0 a 8%), sendo as terras mais indicadas para o uso
agrícola, apresentando baixa suscetibilidade a erosão dos solos e exigindo práticas conservacionistas
simples para prevenir a erosão. Estas áreas estão localizadas ao longo de toda a área municipal,
principalmente na região Centro-Norte do município. As terras localizadas em relevo moderadamente
ondulado (8 a 13%) somam 289,85km² (24,28%) da área municipal, apresentando grau de limitação
de uso moderado. São terras que podem apresentar sulcos e voçorocas se utilizadas fora dos
princípios conservacionistas (EMBRAPA, 1995). Esta classe clinográfica corresponde à faixa que define
o limite máximo do emprego da mecanização na agricultura. Em torno de 8,89% das terras
encontram-se inseridas em relevo ondulado (13 a 20%), com forte grau de limitação, sendo
necessárias práticas intensivas de controle a erosão. Aproximadamente 3,10% do município está
localizado em terras com relevo forte ondulado com declividade entre 20 a 45%. São terras em que o
uso agrícola é restrito devido a alta suscetibilidade a erosão dos solos. Além disso, a inclinação de

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

62

30%, de acordo com o artigo 3° da Lei Federal n° 6.766/79 (BRASIL, 1979), é o limite máximo para
urbanização sem restrições, a partir desta, toda e qualquer forma de parcelamento do solo deve
atender a exigências específicas. Estas terras são íngremes para o cultivo, necessitando cuidados
especiais, sendo suscetíveis a instalações urbanas, exigindo infraestrutura de alto custo (ROCHA,
1997). As áreas com inclinação superior a 45%, localizadas principalmente no setor Sul, somam 4,24
km² (0,35%) não sendo indicadas para o uso agrícola. Além disso, as terras com declividade maior
que 100% são destinadas a preservação segundo o Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 1965).

5.3 Geologia
Nesse item será feita a descrição geológica da área abrangida pelo município de Muitos Capões
visando apresentar dados referentes aos diferentes tipos de litologias existentes na região, sua
formação, estruturação e relação estratigráfica, bem como os recursos minerais existentes.

5.3.1 Caracterização Geológica
A região abrangida pelo município faz parte da Bacia Sedimentar do Paraná, que é uma bacia
intracratônica de idade Paleozóica-Mesozóica, caracterizada pela presença de sequências de rochas
sedimentares e rochas ígneas vulcânicas.
As rochas ígneas vulcânicas pertencem a Formação Geológica Serra Geral, cuja origem esteve
relacionada a diversos eventos vulcânicos que ocorreram quando da ruptura dos continentes da
América do Sul e África (parte do Gondwana), iniciados a partir do período Cretácio. Como
consequência dessa ruptura foram formados diversos derrames de lavas, que representam uma das
maiores manifestações vulcânicas já ocorridas na Terra e que ocuparam uma área aproximada de
1.200.000 km2. O evento vulcânico perdurou por um intervalo aproximado de 10 milhões de anos,
sendo que sua idade geocronológica está situada entre o intervalo de 138 a 128 milhões de anos
(RENNE et al., 1992).
A Formação Geológica Serra Geral é caracterizada pela ocorrência de uma sequência de rochas
vulcânicas ácidas e por uma sequência de rochas vulcânicas básicas e intermediárias que formam um
pacote de rochas com espessura média de 800 metros e máxima de 1500 metros (ROISENBERG;
VIERO, 2002). No Rio Grande do Sul há a ocorrência de basaltos do tipo baixo titânio, denominados
de tipo Gramado, intercalados por derrames de constituição intermediária (rochas andesíticas e
andesitica-basálticas) e derrames ácidos afíricos, denominados do tipo Palmas e Chapecó (Figura 5.1
e 5.2).
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Figura 5.1 - Mapa Geológico com a distribuição das sequências de rochas vulcânicas ácidas e
básicas.
Fonte: Roisenberg; Viero, 2002.
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TS = Taquara – São Francisco de Paula;
CV = São Sebastião do Caí – Bento Gonçalves;
BV = Rio das Antas – Veranópolis.

Figura 5.2 - Litoestratigrafia com a distribuição vertical dos diferentes tipos de litologias
Fonte: Roisenberg; Viero, 2002.

O vulcanismo básico e intermediário no Rio Grande do Sul cobre mais da metade da área do
Estado, sendo caracterizado pela ocorrência de rochas basálticas e andesíticas (ROISENBERG; VIERO,
2002). Os derrames dessa sequência são marcados por espessuras médias inferiores a 20 metros,
mas variáveis entre 5 a 50 metros, dependendo da situação topográfica onde estão inseridos. No
contexto geral do Estado, esses derrames básicos e intermediários tornam-se mais espessos de oeste
para leste, com valores alcançando cerca de 600 metros de espessura na Escarpa da região nordeste
do Estado do Rio Grande do Sul. Os derrames básicos e intermediários apresentam uma estruturação
padrão, que é bastante variável, mas que é caracterizada pela formação e disposição de diferentes
estruturas primárias, geradas em função do resfriamento das lavas (Figura 5.3).
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Figura 5.3 - Estruturação de um derrame de lavas representando as diferentes estruturas primárias
que as rochas vulcânicas podem apresentar, bem como a relação entre as diferentes zonas e os
recursos minerais.
Fonte: Wildner; Orlandi Filho; Giffoni, 2006.

Em geral, um derrame básico ou intermediário tende a apresentar, da base para o topo, a
seguinte sequência:
I.

Zona maciça vitrea ou parcialmente vitrificada na base do derrame;

II. Zona de diáclases horizontais de pequena espessura;
III. Zona de diáclases verticais ou colunar de grande espessura (maior parte do derrame);
IV. Zona de vesículas e amigdalas no topo do derrame.
As zonas vesiculares a amigdalóides são caracterizadas por estruturas na forma de “bolhas”, de
tamanhos e formas variadas, que podem apresentar-se vazias (vesículas) ou preenchidas por minerais
(amigdalas). Nesse último caso, o preenchimento é dado por diferentes tipos de minerais como
zeolitas, apofilitas, ametista, calcedônia, ágata, opala, calcita, selenita, cobre nativo e outros minerais
e agregados mais raros.
O vulcanismo ácido no Estado é caracterizado pela presença de riolitos, riodacitos e quartzolatitos que cobrem cerca de 50.000 km 2, com uma espessura máxima da ordem de 400 metros. Os
derrames tem espessuras variáveis, com média aproximada de 40 metros, sendo caracterizados pela
seguinte sequência:
I.

Zona basal maciça caracterizada pela presença de vitrófiros e brechas de fluxo dispostas sem
padrão definido e sem diaclasamento;

II. Zona central, a qual é marcada pela ocorrência de riodacitos e granófiros de coloração
acinzentada com forte diaclasamento horizontal ou tabular. Essas diáclases apresentam
espessuras centimétricas, mas em algumas partes do derrame podem ter espessuras
decimétricas a métricas;
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III. Zona superior, a qual apresenta um padrão semelhante à zona basal, mas se distingue pela
presença de vesículas e amigdalas com tamanhos superiores a 10 mm que estão preenchidas,
principalmente, por quartzo e calcita.
Em geral, o vulcanismo básico e intermediário está localizado nos níveis mais baixos do
relevo, em cotas inferiores a 500 metros, enquanto o vulcanismo ácido está localizado sobre os
pacotes básicos. No entanto, em diversos locais há uma intercalação das sequências ácidas e básicas
estruturada pela superposição de diversos derrames (dezenas). A organização desses derrames e as
estruturas primárias (diáclases, vesículas e amigdalas, etc.) associadas aos mesmos tem um papel de
grande importância na modelagem do relevo, principalmente na formação das escarpas e patamares
(Figura 5.4).

Figura 5.4 - Seção Esquemática representado a formação do relevo em escarpas em função da
ocorrência de diferentes tipos de derrames e das diferentes estruturas primárias associadas a
esses derrames.
Fonte: Wildner; Orlandi Filho; Giffoni, 2006.

A composição química principal das diferentes sequências vulcânicas ácidas e básicas pode ser
observada na Figura 5.5. Analisando-se os componentes químicos principais e secundários observa-se
uma grande variação entre essas duas sequências. No entanto, fica evidente uma maior concentração
de cálcio e magnésio, bem como de ferro e manganês nas litologias básicas.
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Figura 5.5 - Composição química média dos diferentes grupos de rochas da Formação Serra
Geral.
Fonte: Roisenberg; Viero, 2002.

Na área de abrangência do município, segundo levantamento realizado pela CPRM (1998) e
segundo o Mapa Geológico do Estado do Rio Grande do Sul (Escala 1:750.000 – CPRM) há a
ocorrência de rochas vulcânicas pertencentes as seguintes unidades (Anexo Cartográfico V – Mapa
geológico-estrutural):
I.

Esmeralda;

II. Paranapanema;
III. Palmas/Caxias.
As unidades Esmeralda e Paranapanema são as predominantes na área do município, sendo
que para sul e sudoeste há uma pequena ocorrência de rochas vulcânicas pertencentes à unidade
Palmas/Caxias.
A unidade Esmeralda é caracterizada por litologias do tipo basaltos, caracterizados por baixa
concentração de TiO2. Estão representadas por rochas basálticas de textura fanerítica muito fina a
afanítica e coloração preta a cinza escuro, dispostas em diferentes derrames. Podem apresentar
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vesículas e amígdalas de tamanhos milimétricos a centimétricos, preenchidas por quartzo, calcedônia,
opala e zeolitas. Em algumas situações podem conter pequenas concentrações de cobre nativo.
A unidade Paranapanema é caracterizada por rochas basálticas de textura fanerítica fina, de
coloração escura (cinza escura a preta), com zonas vesiculares a amigadalóides espessas. O
preenchimento das amigdalas é dado por quartzo (ametista, cristal de rocha, calcedônia e ágata),
zeolitas, carbonatos, seladonita, cobre nativo e barita. Nesses derrames estão localizadas a maior
concentração de jazidas de ametista do Estado do Rio Grande do Sul.
A unidade Palmas/Caxias é caracterizada por litologias do tipo riodacitos e riolitos de coloração
cinza clara a cinza esverdeada a azulada, textura fanerítica fina e aspecto mosqueado (pontos
esbranquiçados). Essas rochas estão dispostas em derrames, com espessuras médias de 50 metros,
que se caracterizam por uma zona basal maciça, por uma zona central marcada por uma ampla
disjunção horizontal ou tabular e por uma zona de topo vesicular a amigdalóide. Na zona basal
ocorrem comumente vitrófiros, que são rochas maciças com baixo grau de fraturamento, afaníticas,
de coloração preta a marrom avermelhada com um leve brilho superficial. Também podem ocorrer
brechas vulcânicas na base dos derrames. A zona central é caracterizada pelos riodacitos,
apresentando disjunção horizontal de espaçamento centimétrico a decimétrico. No topo há a
ocorrência de riodacitos ou riolitos com presença de vesículas e amígdalas geralmente preenchidas
por minerais de quartzo e carbonatos.

5.3.2 Caracterização Estrutural
As sequências de rochas sedimentares e vulcânicas que estão dispostas na Bacia do Paraná
tiveram um forte controle tectônico evidenciado pela presença de diferentes conjuntos de estruturas
(fraturas, falhas). Segundo Zalan et al. (1990), as diferentes estruturas podem ser agrupadas em três
orientações principais NW-SE; NE-SW e E-W. As direções NW-SE e NE-SW são as orientações
principais, caracterizadas por sistemas de falhas simples ou zonas de falhas de grande porte que
correspondem a antigas zonas de fraqueza que foram reativadas durante o processo de evolução da
bacia. As estruturas de orientação E-W são facilmente identificáveis na forma de lineamentos em
imagens de satélite e fotografias aéreas, e sua origem está relacionada ao processo de separação dos
continentes da América do Sul e África.
Reginato (2003) realizou um estudo da região nordeste do Estado do Rio Grande do Sul visando
identificar as principais estruturas tectônicas existentes na área. Nessa região, as principais estruturas
consistiram de fraturas, zonas de fraturas, veios e diques. Salvo algumas exceções, os planos de
fraturas são verticais a sub-verticais e, quando preenchidos, apresentam mineralizações de zeolitas e
sílica (quartzo

microcristalino e calcedônia).

Com relação

às estruturas
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preenchimento, observou-se que as mineralizações por zeolitas são mais comuns nos basaltos,
enquanto que nos riolitos, riodacitos e dacitos (derrames ácidos) há um predomínio de quartzo.
As fraturas tem orientação geral para o quadrante NE, e as direções principais são N70 – 80E e
N80 – 90E. As direções secundárias são N20 – 30W e N80 – 90W. Considerando as direções principais
e secundárias pode-se identificar um padrão de fraturas ortogonal.
As zonas de fraturas apresentam orientações diversas, mas as preferências são para N70 – 90,
N00 – 10E e N70 – 90W. Essa geometria é semelhante aquela apresentada pelos planos de fratura, o
que evidencia a presença de um sistema aproximadamente ortogonal.
Os diques são estruturas caracterizadas pela presença de planos de dimensões variadas,
preenchidos por arenitos e diabásios, com orientação preferencial marcada pelo rumo N20 – 70E.
Observa-se que as direções N20 – 30E estão associadas a diques de dimensões milimétricas a
centimétricas preenchidos por arenitos, enquanto que a direção N50 – 60E está relacionada a
diabásios.
Essa análise evidência que, na região, há um padrão aproximadamente ortogonal de fraturas
com orientação próxima a Norte-Sul e Leste-Oeste.
A análise cinemática permitiu identificar que na região atuaram dois campos tensionais
principais. O primeiro campo tensional caracteriza-se por apresentar uma direção de compressão
sigma 1 horizontal de orientação 082º e uma direção de tração sigma 3 horizontal de orientação 352º.
Para o primeiro campo tensional, as estruturas paralelas e sub-paralelas a sigma 1 são
denominadas de trativas (T), enquanto as estruturas oblíquas seriam as fraturas híbridas e de
cizalhamento, dependendo do ângulo diedro com as fraturas T. Nesse caso, as fraturas trativas, em
geral, apresentam preenchimento, enquanto que as oblíquas podem ou não apresentar.
O segundo campo tensional é marcado por uma direção de compressão sigma 1 horizontal,
orientada para 174º e de tração sigma 3 horizontal, orientada para 264º. No caso desse campo, as
fraturas trativas são as estruturas paralelas e sub-paralelas a direção sigma 1 (174º) e se apresentam,
em geral, com preenchimento. Da mesma forma, as estruturas oblíquas entre os eixos de compressão
sigma 1 e tração sigma 3 correspondem as fraturas híbridas e de cisalhamento. Em parte dessas
estruturas há alojamento de veios, como pode ser identificado no campo.
Na área abrangida pelo município foram identificados cerca de 201 lineamentos através da
análise de fotografias aéreas (Anexo Cartográfico X). Analisando-se o histograma de frequência com a
distribuição dessas estruturas, observa-se que as direções predominantes são N30 - 40E (030-040º),
N40 - 50W (320º-310º) e que as direções secundárias são N30 - 40W (330º - 320º), N50 - 60W
(310º - 300º) (Figura 5.6).
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Figura 5.6 - Histograma de frequência com a distribuição da orientação dos lineamentos
identificados na região de abrangência do município.

A importância da existência desses lineamentos está relacionada a ocorrência de água
subterrânea, pois na região do município os aquíferos são do tipo fraturado, e a existência dos
mesmos é dependente da ocorrência dessas estruturas. Em geral, lineamentos com orientação
noroeste tem grande chance de ocorrência de água subterrânea.

5.3.3 Recursos Minerais
As rochas vulcânicas da Formação Serra Geral são caracterizadas pela ocorrência de diferentes
tipos de mineralizações, sendo as ametistas e ágatas os principais recursos. Conforme Sirtoli et al.
(2005) e Roisenberg e Viero (2002), as principais jazidas estão localizadas na região do Alto Uruguai,
mas existem vários locais do Estado onde há também a ocorrência de jazidas (caso da região
nordeste do Estado do Rio Grande do Sul).
Esses minerais são encontrados preenchendo estruturas de forma e dimensões variadas,
denominadas de geodos, os quais ocorrem distribuídos aleatoriamente, principalmente nas rochas
vulcânicas básicas. A exploração desses geodos ocorre ao longo de galerias abertas nas rochas
maciças e quando essas estruturas são localizadas, as mesmas são extraídas e posteriormente
beneficiadas através de corte e polimento. Outra maneira de exploração ocorre quando os geodos
estão localizados nos diferentes horizontes do solo. Nesse caso a exploração é mais simplificada, pois
não envolve detonações e abertura de galerias, sendo realizada com a utilização de tratores ou
retroescavadeiras que revolvem as camadas de solo visando a identificação de geodos.
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Outro recurso mineral de grande importância associado as rochas ígneas vulcânicas e,
principalmente à sequencia ácida, está relacionado a ocorrência de riodacitos com disjunção horizontal
que são explorados para a produção de lajes para calçamento, pedras de alicerce, paralelepípedos e
outros produtos que tem emprego direto na construção civil. Além disso, essas rochas vulcânicas
podem ser utilizadas na produção de agregados que são substâncias de grande importância para o
ramo da construção e para a manutenção das estradas não pavimentadas da zona rural. A região de
Nova Prata e Paraí correspondem as áreas do Estado que mais se destacam na exploração desses
recursos minerais, os quais são classificados como Classe II (aqueles que tem emprego direto e
imediato na Construção Civil).
Na área de abrangência do município os recursos minerais existentes estão relacionados as
rochas vulcânicas que podem ser utilizadas para a produção de agregados (britas) ou produtos para a
construção civil (lajes para calçamento, pedras de alicerce, paralelepípedos, etc.). Embora não se
tenha ocorrência definida, na região também pode ocorrer geodos que podem estar mineralizados por
ágata ou ametista, constituindo assim um outro recurso mineral. Nesse caso, há a necessidade de
estudos específicos para se definir as existências de áreas de ocorrência desses recursos e qual a sua
viabilidade econômica. No entanto, deve-se destacar a área de ocorrência de rochas vulcânicas
pertencentes a Unidade Paranapanema, que é bastante ampla no município. Associadas as essas
litologias estão a maioria das jazidas de ametista e ágata do Estado, o que pode favorecer a
ocorrência desses recursos também no município.
Analisando os processos protocolados no DNPM observa-se que para o município há dois
processos protocolados nesse órgão (Tabela 5.3). Um corresponde a Requerimento de Autorização de
Pesquisa e outro a Requerimento de Registro de Licença. As substâncias requeridas nesses processos
correspondem a: basalto para revestimento e basalto. Não há solicitações para outras substâncias,
nem para água mineral.
Tabela 5.3 - Processos protocolados junto ao DNPM.
Processo DNPM

Código-Mapa

Situação

Substância

Coordenada E

Coordenada N

810.125/2001

AM1

Licenciamento

Basalto para Revestimento

484454

6863467

810.198/1999

AM2

Licenciamento

Basalto

488516

6871176

(consulta realizada em fevereiro de 2010)

Dessa forma, observa-se que os empreendimentos de mineração que estão em situação legal
estão relacionados a duas atividades. Caso existam outras atividades, como a extração de basalto em
pedreiras, que não estejam relacionados a um desses processos, as mesmas são clandestinas, pois
não estão registradas junto ao DNPM.
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5.3.4 Geologia Ambiental
Com base na caracterização geológica observa-se que a região de abrangência do município
apresenta uma compartimentação geológica favorável a possibilidade de ocorrência de problemas
ambientais relacionados a: impactos das atividades de mineração e contaminação de solos e águas
subterrâneas. Secundariamente, nas áreas de maior declividade poderão ocorrer movimentos de
massa do tipo deslizamento ou escorregamento.
Deve-se salientar que a ocorrência ou não desses impactos dependerá de diversos fatores de
origem natural (características do meio físico local, como tipologia, espessura e propriedades do solo,
tipo e estruturação da rocha, profundidade de ocorrência da água subterrânea, entre outros fatores) e
antrópica (uso e ocupação do solo).
Na área de mineração, como os empreendimentos principais estão relacionados a extração de
rochas vulcânicas para produção de agregados e outros produtos de uso imediato na construção civil,
os principais impactos ambientais existentes estão relacionados a: retirada da cobertura vegetal,
alterações da topografia, do solo, geração de rejeitos e estéreis, assoreamentos de corpos de água e
geração de partículas finas para a atmosfera e rios. No entanto, cada empreendimento deve ser
avaliado pois dependendo do porte, da localização e de como ocorre o processo de extração poderão
ocorrer diferentes tipos de impactos.
Na área dos recursos hídricos subterrâneos os principais problemas estão relacionados ao
aquífero livre ou freático que é o sistema que possui o maior grau de vulnerabilidade a contaminação,
pois é um aquífero de comportamento poroso e superficial. Esse aquífero é o mais utilizado pela
comunidade rural que capta a água do mesmo através da construção de poços escavados ou fontes
(caixas coletoras). Dependendo das condições de uso e ocupação do solo do entorno dos pontos de
captação, há uma grande chance de ocorrência de contaminação, principalmente bacteriológica. Por
isso, há a necessidade de se realizar estudos e campanhas de conscientização de utilização desses
recursos junto a comunidade.
No caso dos aquíferos fraturados, como os mesmos estão localizados nas fraturas das rochas,
em níveis mais profundos, os mesmos são menos vulneráveis as contaminações. No entanto, a
contaminação pode ocorrer, por isso deve-se ter cuidado com a construção desses poços, com a
operação e manutenção dos mesmos, bem como com a ocupação do entorno.
Deve-se salientar que os poços tubulares, denominados de artesianos, devem ser construídos
dentro das normas brasileiras (NBR nº 12.212 e 12.244), sendo que após a construção deve ser feito
um teste de bombeamento (24 horas segundo a norma) visando determinar a real capacidade de
explotação do aquífero (vazão ótima), pois os testes de campo feitos com compressor (Sistema de
Perfuração Rotopneumático) ou com caçamba (Sistema de Perfuração Percussivo) não são úteis para
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definir projetos de bombeamento e a vazão ideal de explotação. Também, deve-se realizar análises
físico-químicas e bacteriológicas para avaliar a qualidade da água subterrânea que está sendo captada
e o seu grau de potabilidade. Por fim, salienta-se que a abertura de poços no estado do Rio Grande
do Sul possui legislação específica e a mesma deve ser seguida.
A legislação que regulamenta a utilização das águas subterrâneas e a necessidade de
solicitação de outorga dos poços tubulares é:
Lei Estadual nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994 (RIO GRANDE DO SUL, 1994), que institui
o Sistema Estadual dos Recursos Hídricos; Decreto nº 37.033, de 21 de novembro de 1996 (RIO
GRANDE DO SUL, 1996), que regulamenta a outorga do direito e uso da água no Estado do Rio
Grande do Sul; Decreto nº 42.047, de 26 de dezembro de 2002 (RIO GRANDE DO SUL, 2002), que
regulamenta disposições da Lei nº 10.350 com alterações relativas ao gerenciamento e a conservação
das águas subterrâneas e dos aquíferos.
Os movimentos de massa correspondem à processos de rastejamento, escorregamento,
corridas e quedas de material rochoso que podem ocorrer na região. A ocorrência desses fatores é
condicionada por fatores naturais (precipitação, cobertura vegetal, relevo, solos e litologia) e por
fatores antrópicos (uso e ocupação do solo). No entanto, um dos principais fatores condicionantes
desses processos na região é o relevo e a precipitação. Assim, as áreas mais favoráveis a ocorrência
desses fenômenos estão associadas aos locais de maior declividade, principalmente onde há também
a presença de estradas.
Em função da possibilidade de ocorrência de problemas ambientais sugere-se que sejam
desenvolvidos no Município, diferentes programas que estão descritos no Quadro 5.1.
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Programa

Descrição

Área de
Abrangência

1 – Avaliação das Atividades
de Mineração

Cadastramento de atividades minerárias visando identificar as áreas
onde ocorrem a extração de recursos minerais e os impactos
associados. Orientação para que os empreendimentos clandestinos
procurem a regularização junto ao órgão ambiental.

Área Total do
Município

2 – Água Subterrânea –
Aquífero Livre

Levantamento de poços escavados e fontes utilizadas como pontos
de captação de água subterrânea. Cadastramento dos pontos de
captação, avaliação das condições construtivas desses pontos e das
condições de uso e ocupação do solo do entorno. Análises físicoquímicas e bacteriológicas visando a identificação da qualidade de
água desses recursos.

Área Rural do
Município

3 – Água Subterrânea –
Aquífero Fraturado

Cadastramento de poços tubulares (artesianos) existentes no
município; levantamento de dados construtivos e hidrogeológicos
dos poços e aquíferos fraturados e orientação para proprietários de
poços com relação a regularização junto ao departamento de
Recursos Hídricos - DRH (pedido de Outorga) e a operação e
manutenção adequada dos poços.

Área Total do
Município

4 – Programa de
Conscientização de Uso e
Conservação da Água
Subterrânea

Divulgação junto as escolas e a população urbana e rural do
município sobre o que é água subterrânea, como se forma, sua
vulnerabilidade a contaminação e os cuidados que devemos ter com
os aquíferos e as formas de captação.

Área Total do
Município

5- Áreas de Risco a
Movimentos de Massa

Avaliação e delimitação de áreas de riscos sujeitas diferentes
movimentos de massa.

Área Urbana
Núcleos Rurais

Quadro 5.1 - Programas Ambientais propostos para serem desenvolvidos no Município.

5.4 Hidrogeologia
A região de abrangência do município de Muitos Capões está localizada, conforme o mapa
Hidrogeológico do Rio Grande do Sul e, segundo Machado (2005), na área de ocorrência dos
Aquíferos Fissurais Serra Geral. Esses aquíferos estão associados às rochas vulcânicas ácidas e básicas
e apresentam porosidade predominantemente por fraturas.
Conforme Reginato (2003), nessa região há a ocorrência de dois aquíferos principais: o livre ou
freático e o fraturado. O primeiro está localizado no manto de alteração existente sobre as rochas
vulcânicas e o segundo está associado às estruturas tectônicas.
O aquífero livre ou freático está localizado no manto de alteração existente sobre as rochas
vulcânicas e possui como principais condicionantes os seguintes fatores: solo (tipo e espessura),
relevo, litologia (tipo e estruturação primária) e clima (REGINATO, STRIEDER, 2005). As águas
subterrâneas desse aquífero são captadas por meio de poços escavados (poços cacimba) ou através
de fontes (bastante comuns na região em função da topografia). Essas águas são utilizadas para
abastecimento público, doméstico e no desenvolvimento de atividades agropecuárias nas zonas rurais.
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Em função dos diferentes tipos de condicionantes o aquífero livre, embora poroso, tem um
comportamento heterogêneo, dimensões reduzidas, pequena continuidade lateral, circulação
localizada e grau de vulnerabilidade elevado.
As águas que circulam pelo aquífero livre apresentam as seguintes características:
•

são águas bicarbonatadas cálcicas e magnesianas;

•

possuem baixos valores de condutividade e concentração de sódio, o que faz com que essas
águas não tenham restrições ao uso para irrigação;

•

tem teores elevados de ferro e manganês;

•

apresentam turbidez e coloração variada;

•

estão associadas a uma maior contaminação bacteriológica.
Essas características evidenciam que as águas do aquífero livre, que são utilizadas pela maior

parte da população rural para consumo, podem apresentar problemas de qualidade, evidenciados pela
alteração de parâmetros físico-químicos e pela presença de agentes bacteriológicos.
O aquífero fraturado está localizado nas rochas vulcânicas, sendo seu principal condicionante as
estruturas tectônicas. Os condicionantes secundários consistem na estruturação primária da rocha, o
relevo e o solo (tipo e espessura). A forma de captação das águas subterrâneas desse aquífero ocorre
por meio de poços tubulares que são popularmente denominados de poços artesianos.
A formação e a circulação da água subterrânea está diretamente relacionada com a
estruturação tectônica (presença de fraturas, zonas de fraturas) e, em segundo plano, com a
estruturação primária da rocha. Assim, esse aquífero é caracterizado por uma forte anisotropia,
responsável por vazões variáveis e por capacidades específicas em geral baixas. A Tabela 5.4
apresenta as principais características hidrogeológicas do aquífero fraturado.
A ocorrência dos aquíferos fraturados está relacionado a existência de fraturas, sendo que
dependendo da orientação dessas estruturas haverá ou não a possibilidade de ter a formação desse
aquífero. As estruturas de orientação nordeste e noroeste são as principais, sendo que o intervalo de
vazão de 10 a 20 m3/h possui maior correlação com lineamentos de orientação nordeste, enquanto
que vazões acima de 20 m3/h possuem maior relação com lineamentos noroeste.
Segundo Reginato e Strieder (2004, 2005), a qualidade das águas subterrâneas do sistema
aquífero fraturado em geral é boa, apresentando exceções nas regiões mais densamente urbanizadas
e que apresentam forte desenvolvimento industrial (nesses locais podem ocorrer alterações da
qualidade de água em função da contaminação bacteriológica ou físico-química).
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Tabela 5.4 - Características hidrogeológicas do aquífero fraturado (dados de 238 poços tubulares).
Características

Resultados

Profundidade Média

110 m

Número de Entradas de Água

1 (43,5%)

Profundidade das Entradas de Água

2 (39,1%)

3 ou + (17,4%)

Intervalo de 0 até 70 metros (76%)

Nível Estático (NE)

0 - 10 m (66,4%)

10 - 20 m (16,4%)

>20 m (17,2%)

Transmissividades (T)

Média
0,4931 m2/h

Mínima
0,1325 m2/h

Máxima
1,4578 m2/h

Capacidades Específicas (q)

Média
0,3954 m3/h/m

Mínima
0,106 m3/h/m

Máxima
1,1663 m3/h/m

Vazões (Q)

> 10 m3/h (72,1 %)

10-20 m3/h (18,6 %)

> 20 m3/h (9,3%)

A caracterização hidroquímica do sistema aquífero fraturado na região nordeste do Estado do
Rio Grande do Sul evidencia que as águas que circulam por esse sistema podem ser classificadas em
três grandes campos principais: o campo das águas bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas (80,1%);
o campo das águas bicarbonatas sódicas (18,4%) e o campo das águas sulfatadas cálcicas ou
magnesianas (1,4%).
O campo das águas bicarbonatadas cálcicas ou magnesianas possui um controle litoquímico, já
que suas características químicas estão relacionadas com os processos de intemperismo que atuam
sobre as rochas vulcânicas da região. Já os campos das águas bicarbonatadas sódicas e sulfatadas
cálcicas ou magnesianas evidenciam a existência de condicionadores geotectônicos e morfotectônicos
que seriam responsáveis pela ligação, circulação e, consequente mistura das águas de diferentes
aquíferos (Guarani e o Fraturado da Serra Geral).
Um dos maiores problemas da região que compromete a qualidade e potabilidade das águas
subterrâneas do sistema aquífero fraturado está relacionado com o excesso de Ferro e Manganês que
é de origem natural, em função da alta concentração desses elementos nas rochas.
No município, segundo levantamento realizado junto ao SIAGAS (Sistema de Informação de
Águas Subterrâneas) há a ocorrência de 10 poços tubulares (Anexo Cartográfico X, Tabela 5.5).
Desses, 9 são ativos e 1 tem sua situação não definida (provavelmente encontra-se desativado ou
parado). Deve-se salientar que esse número não reflete a situação real do município, pois com certeza
há um número muito maior de poços tubulares na região que não foram cadastrados.
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Tabela 5.5 - Poços Cadastrados no Município junto ao SIAGAS.
RELAÇÃO DE POÇOS TUBULARES CADASTRADOS NO SIAGAS
Código

Coord. E

Coord. N

Prof.
(m)

PA1

6867500

482042

PA2

6867121

PA3

Diâmetro

NE

ND

Vazão

Situação
Atual

Proprietário

90

ATIVO

PREFEITURA

481856

115

ATIVO

PREFEITURA

6866956

481362

60

ATIVO

PREFEITURA

PA4

6867110

481678

ATIVO

PREFEITURA

PA5

6841618

465202

90

ATIVO

PREFEITURA

PA6

6866460

478255

75

ATIVO

PREFEITURA

PA7

6866805

479931

80

OUTRO

PREFEITURA

PA8

6869382

482983

48

ATIVO

PARTICULAR

PA9

6852845

481526

70

ATIVO

PREFEITURA

PA10

6866025

479592

ATIVO

PREFEITURA

6

Capacidade
Específica

Observação: Poços Tubulares é o termo técnico utilizado para poços que são conhecidos como artesianos popularmente.

Embora estejam registrados 10 poços junto ao sistema, há poucos dados hidrogeológicos
disponíveis para os mesmos, o que dificulta enormemente a avaliação dos recursos hídricos
subterrâneos. De qualquer forma, o que pode-se avaliar é que a profundidade dos poços, com
somente uma exceção, é menor do que 100 metros, o que está de acordo com as características
regionais descritas acima.
Salienta-se que em função da não disponibilidade de dados hidroquímicos não foi possível
avaliar a qualidade da água subterrânea associada a esse aquífero, mas a mesma deve seguir o
padrão regional evidenciada para região nordeste do Estado.
Os principais problemas que estão associados ao aquífero fraturado estão relacionados
principalmente a má construção dos poços e a falta de testes e projetos de bombeamento. A má
construção dos poços deve-se ao fato que, em função da diminuição de custos, são contratadas
empresas que não seguem as normas brasileiras de construção e acabam por gerar obras com
defeitos que se tornam vetores de contaminação. Em geral, poços tubulares (artesianos) que
apresentam contaminação bacteriológica tem a causa associada a má construção, que propicia a
entrada de água superficial, alterando a qualidade da água do aquífero fraturado. Além disso, na
maior parte dos casos, após a construção dos poços não são realizados testes de bombeamento para
definição da vazão ideal de explotação (se utiliza o teste de campo feito com compressor (Sistema
Rotopneumático) ou caçamba (Sistema Percussivo)). A falta destes testes e de um projeto de
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bombeamento faz com que os poços sejam mal operados, o que acaba por provocar, com o tempo, o
rebaixamento do nível de água, a redução dos volumes (diminuição da vazão) e, até mesmo, a
exaustão do sistema (o poço seca). Por isso, há a necessidade de se desenvolver programas de
cadastramento de poços existentes do município, bem como programas de conscientização do uso,
gerenciamento e conservação da água subterrânea junto a comunidade urbana e rural do município.
Deve-se salientar também, que a perfuração de poços tubulares (artesianos) bem com a
extração de água subterrânea no estado do Rio Grande do Sul está sujeita a obtenção de licenças
denominadas de Autorização Prévia e Outorga, conforme legislação específica.
A legislação estadual que define as regras e procedimentos para outorga está relacionada a:
I.

Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994 (RIO GRANDE DO SUL, 1994), que institui o
Sistema Estadual de Recursos Hídricos;

II. Decreto nº 37.033, de 21 de novembro de 1996 (RIO GRANDE DO SUL, 1996), que
regulamenta a outorga do direito e uso da água no estado do Rio Grande do Sul;
III. Decreto nº 42.047, de 26 de dezembro de 2002 (RIO GRANDE DO SUL, 2002), que
regulamenta disposições da lei nº 10.350 com alterações relativas ao gerenciamento e
a conservação das águas subterrâneas e dos aquíferos.
A solicitação de Autorização Prévia e Anuência deve ser realizada por empresa cadastrada junto
ao DRH (Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria Estadual do Meio Ambiente), que deverá
apresentar a documentação exigida pelo referido órgão. Após o protocolo, o processo será analisado e
será expedida uma licença para perfuração. O mesmo procedimento vale para a outorga onde serão
apresentados diversos documentos que devem ser protocolados junto ao DRH, que analisará o
processo e depois emitirá a outorga concedendo ou não a licença de extração e utilização da água
subterrânea.
Para poços antigos, perfurados antes da existência da legislação, deve-se solicitar a
regularização do poço, que consiste na apresentação dos mesmos documentos solicitados para a
outorga.
Segundo o Decreto nº 42.047, estão dispensadas da outorga captações insignificantes com
vazão média mensal de até dois metros cúbicos (dois mil litros) ou com a finalidade do uso de caráter
individual ou para satisfação das necessidades básicas da vida.
Também deve-se salientar que poços abandonados devem ser tamponados para evitar
problemas com contaminação. No site do Departamento de Recursos Hídricos (DRH/SEMA
http://www.sema.rs.gov.br/sema/html/doc/outorgas/subterranea/TERMO_DE_
REFERENCIA_PARA_TAMPONAMENTO_DE_POCOS%20.doc) há um termo de referência que deve ser
seguido, quando da necessidade de realização do tamponamento de poços tubulares.
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5.5 Pedologia
O Município de Muitos Capões faz parte da região dos Campos de Cima da Serra, porém, possui
uma maior área territorial inserida na Unidade Geomorfológica Serra Geral, de acordo com RADAM
Brasil (1986). Em função das características do relevo e dos solos, a principal atividade econômica
praticada no Município é a agricultura, cujas maiores áreas plantadas são destinadas a culturas
temporárias como soja, milho e trigo.
A formação dos solos no município e na região é fortemente influenciada pelo material de
origem (rocha matriz), características do relevo e condições climáticas. No Município de Muitos
Capões, os solos são formados a partir de rochas vulcânicas ácidas caracterizadas por riodacitos e
riolitos, o relevo varia de suave a fortemente ondulado e a região apresenta o maior volume anual de
precipitação do Estado do Rio Grande do Sul (STRECK et al., 2008). Devido à esses fatores de
formação, os solos do município, por sofrerem uma intemperização intensa, apresentam-se ácidos e
com grandes profundidades. Os tipos de solo que ocorrem no Município de Muitos Capões, segundo
RADAM Brasil (1986) são:
•

Latossolos Bruno Alumínico Câmbico;

•

Latossolo Vermelho Alumínico Típico;

•

Latossolo Vermelho Distroférrico Típico;

•

Chernossolo Argilúvico Férrico Típico.

A distribuição das ocorrências de solo no município estão apresentadas no mapa pedológico em
anexo (Anexo cartográfico VII).
Os Latossolos são grupamentos de solos que apresentam o Horizonte B Latossólico
imediatamente abaixo de qualquer um dos tipos de horizonte diagnóstico superficial, formado
principalmente por compostos inorgânicos em estágio avançado de intemperização (EMBRAPA, 2006).
Apresentam-se destituídos de minerais primários e secundários menos resistentes ao intemperismo,
são normalmente muito profundo, fortemente ácido e bem drenados (EMBRAPA, 2006; STRECK et al.,
2008).
Por serem solos bastante intemperizados, apresentam elevadas concentrações de caulinita e
óxido de ferro, o que lhes confere uma baixa CTC, e, portanto, uma baixa reserva de nutrientes. Os
Latossolos Brunos são diferenciados dos Latossolos Vermelhos pela sua cor predominante no
horizonte B, mais amarelos ou vermelhos, respectivamente. Os Latossolos Brunos ou Vermelhos
Alumínicos são caracterizados por teores de alumínio extraível (Al 3+) superior ou igual a 4 cmolc/kg,
associado a atividade de argila inferior a 20 cmolc/kg, saturação por alumínio superior ou igual a 50%
e/ou saturação por base inferior a 50% (EMBRAPA, 2006). Os Latossolos Vermelhos Distroférricos
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apresentam baixa saturação por bases e teores de Fe 2O3 de 180 a 360 g/kg na maior parte dos
primeiros 100 cm do horizonte B (EMBRAPA, 2006).
No Município de Muitos Capões, os Latossolos cobrem praticamente toda a área do município
em relevo suave a fortemente ondulado. A Figura 5.7 apresenta um perfil de Latossolo encontrado no
Município de Muitos Capões e a Figura 5.8 apresenta a paisagem associada aos Latossolos.

Figura 5.7 - Perfil de Latossolo do Município de Muitos Capões.
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

Figura 5.8 - Paisagem associada ao Latossolo no Município de Muitos Capões.
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

Os Chernossolos são solos com o horizonte A chernozênico, apresentam coloração escura
devido aos razoáveis teores de material orgânico, argila de atividade alta e alta saturação por bases
(STRECK et al., 2008; EMBRAPA, 2006). Possuem uma alta fertilidade química e alta capacidade de
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troca de cátions em todo o perfil. Os Chernossolos Argilúvicos Férricos apresentam horizonte B
textural ou acumulação de argila no horizonte B e teores de Fe 2O3 superior ou igual a 180 g/kg na
maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. No Município de Muitos Capões os Chernossolos
ocorrem em uma pequena área localizada na porção sudoeste.
Tabela 5.6 - Distribuição dos tipos de solos no Município de Muitos Capões.
Solos

Area (km2)

%

Latossolo Bruno

378,02

31,7

Latossolo Vermelho

803,76

67,3

Chernossolo Argilúvico

11,91

1,0

Total

1.193,68

100,00

Em função das características físicas do solo e das condições do relevo, os Latossolos possuem
boa aptidão agrícola. Devido aos baixos valores de CTC, suas reservas de nutrientes são baixas e,
portanto, há necessidade de fertilização. Para os Latossolos Vermelhos Alumínicos e Latossolos Brunos
Alumínicos torna-se necessário também a correção da acidez do solo, devido aos elevados teores de
alumínio trocável.
Os Chernossolos apresentam elevado potencial para culturas anuais devido às condições
favoráveis do relevo e boa fertilidade natural. Sua principal limitação está associada aos riscos de
inundação ocasional, por estarem situados geralmente nas várzeas de rios (BRASIL, 1973).
Uma avaliação regional preliminar sobre a resistência dos solos do Estado do Rio Grande do Sul
a impactos ambientais, realizada pela FEPAM (2001), caracteriza os Latossolos Vermelhos
Distroféricos Típicos e os Latossolos Brunos Alumínicos Câmbico, que representam as unidades de
Cerrito e Erval Grande, respectivamente, como solos de média resistência a impactos ambientais. Os
fatores que influenciam nessa resistência a impactos ambientais estão relacionados às características
do solo (perfis profundos) e do relevo (ondulado com declividades baixas). Com relação aos
Chernossolos Argilúvicos Férricos, o estudo afirma que são solos com baixa capacidade de resistência
a impactos ambientais.

5.6 Geomorfologia
Os dados geomorfológicos são de grande importância para o planejamento ambiental, pois
permitem interpretar a relação existente entre as configurações superficiais do terreno, a distribuição
dos núcleos ou aglomerados humanos e dos usos do solo em função das limitações impostas pelo
relevo. Em um primeiro momento, a informação geomorfológica representa as formas de relevo que
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definem as unidades mapeadas. Já em um segundo momento, para cada uma das unidades costumase descrever a morfologia do relevo, a morfometria e processos morfogenéticos (relativos a gênese e
tamanho), a dinâmica atual, os padrões de formas das vertentes, a configuração do sistema de
drenagem e o grau de dissecação (SANTOS, 2004).
Para a caracterização geomorfológica do município de Muitos Capões foram utilizados dados e
mapeamentos existentes no Relatório Técnico da Magna Engenharia intitulado “Avaliação QualiQuantitativa das Disponibilidades e Demandas de Água na Bacia Hidrográfica do Sistema TaquariAntas” (MAGNA ENGENHARIA, 1997) e do projeto RADAM Brasi (1986) editado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O município de Muitos Capões está inserido em sua totalidade na região geomorfológica
Planalto das Araucárias, a qual corresponde a porção mais oriental do Domínio Morfoestrutural das
Bacias Sedimentares abrangendo trechos do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Limita-se
com outras regiões geomorfológicas: a nordeste com a Depressão do Sudeste Catarinense, a leste
com a Planície costeira Interna, a sul com a Depressão Central Gaúcha e a oeste com o Planalto das
Missões e o Planalto da Campanha (Figura 5.9).

Figura 5.9 - Mapa de Geomorfologia do Estado do Rio Grande do Sul.
Fonte: RADAMBRASIL, 1986.
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O contato com a Região Geomorfológica Depressão Sudeste Catarinense, assim como a Região
Geomorfológica Planície Costeira Interna, faz-se através de um escarpamento abrupto, por vezes com
1.000 metros de desnível. Esse paredão rochoso que apresenta vertentes de facetas triangulares é
conhecido regionalmente como “Aparados da Serra”. Para sul, seu contato com a Depressão Central
Gaúcha é também bastante nítido e marcante, processando-se através de um escarpamento, mais
rebaixado e festonado, conhecido regionalmente como “Região Serrana”. Com a Região
Geomorfológica Planalto das Missões o contato faz-se de modo mais gradativo. O limite com o
Planalto da Campanha dá-se geralmente através de rupturas de declive.
No município de Muitos Capões são observadas duas Unidades Geomorfológicas: Planalto dos
Campos Gerais e Serra Geral, conforme ilustrado no Anexo Cartográfico VIII (Mapa de
Geomorfologia). A Tabela 5.7 mostra a área ocupada por cada uma das unidades geomorfológicas.

Tabela 5.7 - Unidades geomorfológicas.
Unidade Geomorfológica

Sub-Unidade

Área

%

Pgu

72,15

6,04

Pru

15,58

1,31

D1

42,22

3,70

D2

47,51

3,98

Dg1

1014,22

84,97

1.193,68

100

Planalto dos Campos Gerais

Serra Geral

TOTAL

Analisando a Tabela 5.7 é possível observar que a maior parte do município está inserido na
Unidade Geomorfológica conhecida como Serra Geral, somando mais de 90% da área municipal,
sendo que a sub-unidade Dg1 ocupa aproximadamente 85% da área de estudo. A Unidade
Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais é pouco expressiva, abrangendo pouco mais de 7% da
área municipal.
A Unidade Geomorfológica conhecida como Serra Geral está representada por profunda e
intensa dissecação com marcante controle estrutural, frequentes ocorrências de sulcos estruturais de
diversas orientações e cursos fluviais a eles adaptados. Registram-se cristas simétricas disseminadas
pela área e esporadicamente a presença de relevos residuais isolados. De modo geral, referem-se a
um bordo de planalto muito festonado e profundamente dissecado, em especial através da ação
fluvial (MAGNA ENGENHARIA, 1997).
A Unidade Geomorfológica Planalto dos Campos Gerais caracteriza-se por um relevo
relativamente plano e conservado, representado por superfícies de aplanamento desnudadas
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desenvolvidas por extensas áreas nas posições inter-fluviais dos rios Caí e das Antas, e deste com o
rio Pelotas em seus altos cursos. Essas superfícies de aplanamento, elaboradas por processos de
pediplanação, em consequência de processos erosivos sucessivos, indicam a predominância dos
processos de erosão areolar, truncando rochas sãs ou pouco alteradas. Na maioria das vezes elas se
apresentam em estágio de degradação, estando, geralmente, separadas por ressaltos topográficos ou
escarpas, de outros tipos de modelados correspondentes a sistemas morfogenéticos subsequentes. As
formas de relevo demonstram a ocorrência de etapas evolutivas de dissecação, observando-se áreas
bastante conservadas de morfologia planar (P), outras onde a erosão conseguiu alargar vales,
deixando muitas vezes rupturas de declive de pequenos desníveis, constituindo-se em um plano
retocado desnudado (Pru). Em outras áreas a erosão conseguiu alargar extensos vales e deixou
resíduos da antiga superfície de aplanamento. O esfacelamento da antiga superfície planar
caracterizou o que se denomina de aplanamento degradado desnudado (Pgu). Configura-se por áreas
com sucessão de colinas isoladas entre si por amplos vales de fundo chato, que representam antigos
nichos de erosão, atualmente com cobertura vegetal de campos, especialmente. Os topos das colinas
geralmente são planos, observando-se rupturas de declive nas encostas (MAGNA ENGENHARIA,
1997).

5.7 Climatologia
O clima de Muitos Capões é classificado, segundo o método de Köeppen, como Cfb, (MORENO,
1961) o qual indica climas temperados com chuva distribuída ao longo do ano. Apresenta uma
particularidade regional representada pela fórmula Cfbl-Ia, região morfoclimática do Planalto Basáltico
Superior com altitudes superiores a 600m, estações do ano em que ocorrem temperaturas acima de
22oC e meses que marcam invernos com temperaturas médias inferiores a 10 oC. As regiões
morfoclimáticas do Estado são apresentadas na Figura 5.10.
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Figura 5.10 - Regiões Morfoclimáticas do Rio Grande do Sul.
Fonte: MORENO, 1961.

O município não possui postos de observações climáticas ou postos climatológicos instalados
dentro de seus limites territoriais. Portanto, o diagnóstico climático municipal foi apoiado por dados de
estações climatológicas próximas à localização do município. Quanto aos dados pluviométricos,
utilizou-se de séries disponíveis em postos presentes no município e próximos do mesmo. A Tabela
5.8 apresenta os postos pluviométricos e climatológicos instalados na região de Muitos Capões.
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Tabela 5.8 - Postos Pluviométricos e climatológicos próximos a Muitos Capões.
Nome estação/sub-bacia
hidrográfica

Tipo de
Estação

Código

Operador

Lat.

Long.

Alt.
(m)

Extensão das
séries

VACARIA – IPAGRO (70)

CLIMA

02850014

INMET

28°33'00’’S

50°42'00’’W

955

VACARIA 83918 (70)

CLIMA

02850011

INMET

28°31'00’’S

50°57'00’’W

1050

LAGOA VERMELHA (70)

CLIMA

02851014

INMET

28°13'19’’S

51°30'45’’W

842

LAGOA VERMELHA (70)

PLUVIO

02851014

INMET

28°13'19’’S

51°30'45’’W

842

1914 a 1984

MUITOS CAPÕES (70)

PLUVIO

02851051

CPRM

28°19'26’’S

51°12'40’’W

939

2002 a 2009

PONTE SANTA RITA (86)

PLUVIO

02851023

ANA

28°19’00’’S

51°20’00’’W

800

1977 a 2006

ITUIM (ENTRE RIOS) (86)

PLUVIO

02851008

CEEE

28°33’00’’S

51°21’00’’W

720

1945 a 1981

USINA SALTINHO (86)

PLUVIO

02851032

CEEE

28°37’00’’S

51°21’00’’W

550

1958 a 1982

ESMERALDA (70)

PLUVIO

02851043

CPRM

28°03’33’’S

51°11’17’’W

974

1977 a 2006

1931 a 1984

A localização dos postos pluviométricos e climatológicos em relação aos limites do município é
apresentada na Figura 5.11.
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Figura 5.11 - Postos pluviométricos e climatológicos próximos a Muitos Capões.

Os postos climáticos mais próximos do município são Lagoa Vermelha (02851014), localizado
a 13 km a oeste, Vacaria – IPAGRO(02850014) e Vacaria 83918 (02850011), localizados
aproximadamente a 18km a leste do município. Foram utilizados dois postos de observação climática
para caracterização do município: Posto Lagoa Vermelha (2851014) e Posto Vacaria (2850011), os
quais tinham dados disponíveis em publicações (as primeiras normais climáticas relativas ao período
de 1930-1960 (Ipagro, 1989)). Ambos os postos estão localizados na mesma região morfoclimática
Cfbl-Ia. Os dados climáticos coletados por ambos os postos são apresentados nas Tabelas 5.9 e 5.10.
Na Tabela 5.11 são apresentados os dados do posto Vacaria referente ao período de 1966-1994, os
quais foram utilizados na determinação do balanço hídrico.
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Tabela 5.9 - Resumo da informação climática do posto Lagoa Vermelha (02851014 – 30 anos)
(Período 1930-1960).
Parâmetros

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Temp. média (°C)

21,4

21,1

19,8

16,3

13,7

12,6

11,5

13,2

15,1

16,4

18,7

20,4

Temp. máxima (°C)

28,6

27,8

26,9

22,6

20,7

19,0

18,4

20,4

21,3

22,9

25,9

27,1

Temp. mínima (°C)

15,9

15,8

14,2

11,0

8,9

7,5

6,4

7,5

9,4

11,1

12,6

13,5

Precip. total (mm)

157

149

120

135

126

150

140

143

177

177

120

142

76

78

77

79

81

82

80

76

77

76

71

72

Úmida. rel. ar (%)
Fonte: Instituto de Pesquisas Agronômicas, 1989.

Tabela 5.10 - Resumo da informação climática posto Vacaria 83918 (02850011 – 30 anos) (Período
1930-1960).
Parâmetros

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Temp. média (°C)

19,6

19,4

18,2

14,9

12,7

11,1

10,6

11,9

13,3

15

17

18,7

Temp. máxima (°C)

27,6

25,8

25,7

21,9

19,3

17,5

17,4

19

20

22,4

24,6

26,5

Temp. mínima (°C)

14,7

14,7

13,6

9,9

7,8

6,5

5,7

6,6

8,5

10

11,3

13

Precip. total (mm)

132

119

98

102

104

144

123

129

148

132

76

104

Evapor. total (mm) 1

108,9

87,2

79,1

70,8

60,7

56,3

63,5

71,1

80,8

94,1

99,6

116

Úmida. rel. ar (%)

77

77

80

81

81

83

81

78

79

79

73

74

Insolação média (h/dia)1

7,0

7,1

6,3

6,5

5,7

4,7

5,3

5,4

5,8

6,2

7,1

7,6

Rad. (cal/(cm2.dia)) 1

486

465

395

342

267

222

236

270

334

414

438

491

Fonte: Instituto de Pesquisas Agronômicas, 1989.
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Tabela 5.11 - Resumo da informação climática posto Vacaria 83918 ( 02850011 – 30 anos)
(Período 1966-1994).
Parâmetros

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Temp. média (°C)

21,0

20,9

19,5

16,3

13,5

11,6

11,6

12,6

14,0

16,5

18,3

20,2

Temp. máxima (°C)

26,5

26,3

24,8

21,7

18,8

17,0

17,0

18,2

19,2

21,9

23,6

25,5

Temp. mínima (°C)

14,7

15,1

13,7

10,2

7,3

5,8

5,7

6,5

8,1

10,3

11,6

13,5

Precip. total (mm)

132

119

98

102

104

144

123

129

148

132

76

104

Úmida. rel. ar (%)

77

77

80

81

81

83

81

78

79

79

73

74

Rad. (cal/(cm2.dia))

487

455

399

335

270

222

238

268

334

420

469

517

Fonte: Fepagro, 2010

5.7.1 Temperaturas
A distribuição das temperaturas médias, máximas e mínimas ao longo do ano nos postos Lagoa
Vermelha (02851014) e Vacaria (02850011) é apresentada na Figura 5.12.
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T Máx. 2851014

T Mín. 2850011

T Méd. 2850011

T Máx. 2850011

Figura 5.12 - Temperaturas médias, máximas médias e mínimas médias dos postos Vacaria
(2850011) e Lagoa Vermelha (2851014).
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

As temperaturas médias apresentam comportamento semelhante para ambos os postos, com
estações do ano bem definidas, prevalecendo invernos cujas temperaturas médias são inferiores a
12°C, e verões com temperaturas médias de 20°C. A Estação Vacaria (02850011) está localizada a
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uma altitude de 1.050m, apresentando temperaturas médias, mínimas e máximas inferiores à estação
Lagoa Vermelha (02851014).
Provavelmente o município de Muitos Capões deve apresentar distribuição de temperaturas
semelhantes aos dois postos climatológicos com média anual aproximada de 16°C, invernos com
temperatura mínima média entorno de 7°C e temperatura do mês mais quente inferior a 22° C,
distribuição de temperaturas característica de climas temperados Cfb.

5.7.2 Umidade Relativa do Ar
A variação de Umidade Relativa do Ar ao longo do ano nos postos Lagoa Vermelha (02851014)
e Vacaria (02850011) é apresentada na Figura 5.13. Identifica-se que em ambos os postos a umidade

.

relativa do ar média é superior a 70% ao longo de todo ano.
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Figura 5.13 - Evaporação média mensal nos postos Lagoa Vermelha e Vacaria.
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

Vacaria, em comparação com Lagoa Vermelha, apresenta um índice de umidade superior em
quase todos os meses do ano, com exceção do mês de fevereiro, apresentando variações de 73% em
novembro, a 83% em Junho, e média anual de 79%. Lagoa Vermelha apresenta um índice de
umidade reativa do ar inferior, com média anual de 77% e uma variação anual de 71% em novembro
a 82% em Junho.
Para os dois postos, o período de outubro a janeiro apresenta uma redução no índice de
umidade relativa do ar. No período de abril a julho ocorrem os maiores índices de umidade durante o
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ano. Observa-se que ambos os postos apresentam comportamentos semelhantes quanto aos índices
de umidade médios mensais. Sendo assim, é provável que o município de Muitos Capões também
apresente índices de Umidade Relativa do ar elevados durante o ano superiores a 70%.

5.7.3 Insolação Média Diária
Os valores de insolação da estação Vacaria (02850011) são mostrados no gráfico da Figura
5.14, juntamente com os dados do fotoperíodo para a latitude de 28° que é comparável com a
latitude da estação 28°31'00’’S. O fotoperíodo é a quantidade de horas de luz solar distribuídas ao
longo do ano para a latitude em questão.

Figura 5.14 - Insolação média diária no posto climatológico de Vacaria (02850011) e o
fotoperíodo para a latitude 28° S.
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

A diferença entre o fotoperíodo e a insolação fornece uma aproximação para o tempo em que o
céu se encontra encoberto por nuvens. Verifica-se pelo gráfico que a cobertura de nuvens na região é
muito significativa em praticamente todos os meses do ano, variando de 44,5% a 54,5%. Para o
município de Muitos Capões o mesmo comportamento é esperado, com aproximadamente 48% de
cobertura de nuvens ao longo do ano.

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

92

5.7.4 Evaporação
A evaporação média mensal observada na estação Vacaria (02850011) é mostrada na Figura
5.15. Verifica-se um comportamento semelhante ao da temperatura, com os maiores valores mensais

.

140
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ocorrendo nos meses de verão e os menores valores nos meses de inverno.
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Figura 5.15 - Evaporação média mensal da estação Vacaria (02850011).
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

A evaporação média anual da estação Vacaria (02850011) para o período de 1930 a 1960 foi de
82,3 mm/mês, apresentando variação média de 56,3 mm em junho a 116 mm em dezembro. Para o
município de Muitos Capões, comportamento semelhante é esperado.

5.7.5 Precipitação
Para avaliação da precipitação selecionou-se os postos pluviométricos mais próximos ao
município de Muitos Capões, porém estes apresentam períodos curtos de coleta de dados, em
períodos diferentes e com poucos anos de sobreposição. As estações que apresentam menor número
de falhas e maior período de sobreposição são Lagoa Vermelha (02851014) e Vacaria 83918
(02850011). Para avaliação foram utilizadas as séries de dados mensais do período de 1915 a 1960
que totalizam 52 anos de observação. Os valores médios mensais do período em ambos os postos são
apresentados na Figura 5.16.
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Figura 5.16 - Precipitação média mensal observada nos postos Lagoa Vermelha e Vacaria.
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

Verifica-se que a precipitação se distribui de forma relativamente uniforme ao longo do ano,
sem que exista uma estação marcada. A precipitação média anual é de 1692,7mm, registrada em
Lagoa Vermelha e 1420,7mm observada em Vacaria.
Identifica-se que o posto Lagoa Vermelha (02851014) apresenta índice pluviométrico médio
superior ao posto Vacaria (02850011) em todos os meses do ano.
O município de Muitos Capões deve apresentar comportamento semelhante ao registrado
nestes postos pluviométricos, com índices de precipitação anual superiores a 1500mm e chuvas bem
distribuídas ao longo do ano, característico de climas temperados Cfb.

5.8 Hidrologia
5.8.1 Balanço Hídrico
O balanço hídrico foi realizado considerando os dados de precipitação das estações Lagoa
Vermelha (2851014) e Vacaria (2851011) e a evapotranspiração potencial, calculada pelo método de
Thornthwaite com os dados climáticos das mesmas estações.
Segundo Amorin (1989), o balanço hídrico permite avaliar a disponibilidade de água no solo e
os períodos em que se tem excessos ou deficiências hídricas. O método utilizado foi desenvolvido por
Thornthwaite e Mather (1955), o qual considera a entrada de água no sistema através da
precipitação, a capacidade de armazenamento de água no solo e a perda de água para a atmosfera
por evapotranspiração, considerando-se conceitos como de evapotranspiração potencial (ETP) e
evapotranspiração real (ETR).
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A ETP é a máxima evapotranspiração possível de uma parcela verde, a qual cobre toda a
parcela de solo, bem suprida de água. Já a ETR é a evapotranspiração que realmente ocorre no local,
ou seja, não é a ideal/potencial. Quando a precipitação supera a ETP, considera-se que ETR se iguala
à ETP. Caso realmente a disponibilidade de água seja menor, considera-se a ETR igual à
disponibilidade de água. Os resultados do balanço hídrico são apresentados na Tabela 5.12 e Tabela
5.13.
As colunas foram calculadas da seguinte forma:
•

PPT é o valor da precipitação média mensal para o conjunto de dados disponível;

•

ETP é a evapotranspiração potencial do mês, estimada pelo método de Thornthwaite
(1948), o qual considera apenas temperaturas médias e precipitação;

•

PPT – ETP é a diferença entre as duas grandezas;

•

NEG ACUM é a soma de valores negativos de PPT-ETP, e é acumulada para os meses
seguintes quando há uma sequência de valores negativos. Caso PPT-ETP for positivo o
parâmetro recebe valor zero;

•

RES é a reserva de água no solo. Quando PPT-ETP apresentar valor negativo, RES é
obtido a partir de tabelas que indicam a capacidade de armazenamento de água no
solo, a partir do dado do valor do negativo acumulado do mês. As tabelas usadas são
aquelas apresentadas por Amorin (1989). Quando ocorre um valor positivo para PPTETP, adiciona-se este valor à RES do mês anterior para se obter o valor para o mês
atual. Este procedimento é repetido até que se atinja o máximo valor para a capacidade
de armazenamento de água no solo que passa a ser o valor de RES. Como capacidade
de água disponível (CAD), utilizou-se o valor de 100mm, indicada pela EMBRAPA
(2003).

•

D RES é a alteração da reserva de água no solo obtida através da diferença entre a RES
do mês em questão e a RES do mês anterior;

•

ETR é a evapotranspiração real, a qual se iguala à ETP quando a precipitação for maior
do que ETP. Nos meses em que a precipitação for menor do que ETP, ETR é igual à
soma entre a precipitação e D RES, desconsiderando o sinal;

•

DEF é a deficiência hídrica, sendo considerada igual à ETP-ETR quando ETR for menor
do que ETP;

•

EXC é o excesso hídrico que ocorre quando RES for máxima (igual à capacidade de
armazenamento de água no solo) sendo dado pela diferença entre PPT-ETP e D RES.
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O cálculo de balanço hídrico foi realizado com o auxílio do programa BHnorm, elaborado em
planilha Excel por Rolim et al. (1998). As representações gráficas do balanço hídrico apresentadas nas
planilhas seguem as recomendações de Camargo & Camargo (1993, apud. EMBRAPA, 2003).
Tabela 5.12 - Balanço Hídrico - Lagoa Vermelha (2851014).
Meses
T
°C

PPT
mm

ETP
Thornthwaite
1948

PPT-ETP NEG-AC
mm

RES
mm

D RES
mm

ETR
mm

DEF
mm

EXC
mm

Jan

21,4

157,0

111,38

45,6

0,0

100,00

0,00

111,4

0,0

45,6

Fev

21,1

149,0

95,12

53,9

0,0

100,00

0,00

95,1

0,0

53,9

Mar

19,8

120,0

89,59

30,4

0,0

100,00

0,00

89,6

0,0

30,4

Abr

16,3

135,0

57,92

77,1

0,0

100,00

0,00

57,9

0,0

77,1

Mai

13,7

126,0

41,46

84,5

0,0

100,00

0,00

41,5

0,0

84,5

Jun

12,6

150,0

32,92

117,1

0,0

100,00

0,00

32,9

0,0

117,1

Jul

11,5

140,0

28,81

111,2

0,0

100,00

0,00

28,8

0,0

111,2

Ago

13,2

143,0

37,92

105,1

0,0

100,00

0,00

37,9

0,0

105,1

Set

15,1

177,0

49,45

127,6

0,0

100,00

0,00

49,4

0,0

127,6

Out

16,4

177,0

63,21

113,8

0,0

100,00

0,00

63,2

0,0

113,8

Nov

18,7

120,0

81,65

38,4

0,0

100,00

0,00

81,6

0,0

38,4

Dez

20,4

142,0

102,00

40,0

0,0

100,00

0,00

102,0

0,0

40,0

TOTAIS

-

1736,0

791,42

944,6

-

1200

0,00

791,4

0,0

944,6

MÉDIAS

16,7

144,7

65,95

78,7

-

100,0

-

66,0

0,0

78,7

A Figura 5.17 apresenta o Balanço Hídrico para a estação de Lagoa Vermelha. Este balanço
hídrico representa aproximadamente a ocorrência de chuvas e evapotranspiração para a região de
altitudes mais baixas do município de Muitos Capões. De acordo com os dados obtidos, observa-se
que não ocorre déficit hídrico para a região. Há excesso em todos os meses do ano, principalmente
nos meses correspondentes as estações de outono e inverno, nos quais a evapotranspiração torna-se
reduzida devido às menores temperaturas. O excedente hídrico está associado também ao elevado
índice pluviométrico da região.
O máximo excedente hídrico ocorre em setembro como apresenta o extrato do balanço hídrico
(Figura 5.18), com valor de 127,6mm, e o total anual é de 944,6mm.
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Figura 5.17 - Balanço Hídrico para Estação Lagoa Vermelha (2851014).
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

Figura 5.18 - Extrato do Balanço Hídrico Mensal para a estação Lagoa Vermelha
(2851014).
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

A Tabela 5.13 contém os resultados obtidos no balanço hídrico para a estação Vacaria
(2850011), utilizando os dados de precipitação e temperatura média referentes à 2ª normal
climatológica, correspondendo ao período de 30 anos - de 1961 a 1990. (FEPAGRO, 2010).
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Tabela 5.13 - Balanço Hídrico – Vacaria (2850011).
Meses
T
°C

PPT
mm

ETP
Thornthwaite
1948

PPT-ETP NEG-AC
mm

RES
mm

D RES
mm

ETR
mm

DEF
mm

EXC
mm

Jan

21,0

125,0

109,19

15,8

0,0

100,00

0,00

109,2

0,0

15,8

Fev

20,9

126,0

94,82

31,2

0,0

100,00

0,00

94,8

0,0

31,2

Mar

19,5

119,0

88,52

30,5

0,0

100,00

0,00

88,5

0,0

30,5

Abr

16,3

119,0

59,11

59,9

0,0

100,00

0,00

59,1

0,0

59,9

Mai

13,5

106,0

41,32

64,7

0,0

100,00

0,00

41,3

0,0

64,7

Jun

11,6

132,0

29,35

102,6

0,0

100,00

0,00

29,4

0,0

102,6

Jul

11,6

131,0

30,20

100,8

0,0

100,00

0,00

30,2

0,0

100,8

Ago

12,6

184,0

35,85

148,2

0,0

100,00

0,00

35,8

0,0

148,2

Set

14,0

187,0

44,82

142,2

0,0

100,00

0,00

44,8

0,0

142,2

Out

16,5

149,0

65,01

84,0

0,0

100,00

0,00

65,0

0,0

84,0

Nov

18,3

145,0

80,02

65,0

0,0

100,00

0,00

80,0

0,0

65,0

Dez

20,2

145,0

101,31

43,7

0,0

100,00

0,00

101,3

0,0

43,7

TOTAIS

-

1668,0

779,51

888,5

1200

0,00

779,5

0,0

888,5

MÉDIAS

16,3

139,0

64,96

74,0

100,0

65,0

0,0

74,0

A Figura 5.19 apresenta o balanço hídrico para a estação de Vacaria, localizada na cota de 955
metros. Estes dados são representativos da região com altitude mais elevada do município de Muitos
Capões, sendo esta a transição da Serra para os Campos de Cima da Serra. De acordo com o cálculo
de balanço hídrico, observam-se precipitações elevadas em todos os meses do ano. Devido à
quantidade de chuvas que são superiores a 120mm, a evapotranspiração é sempre suprida,
resultando em excesso hídrico em todo o ano. O balanço hídrico mensal por vezes mascara a
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deficiência hídrica que pode ocorrer em alguns dias de seca. Dessa forma, a região pode passar por
períodos decendiais nos quais a evapotranspiração supera a precipitação, ocorrendo déficit hídrico.
Este déficit pode ter influência significativa na agricultura, período em que os produtores utilizarão a
irrigação para suprir uma provável insuficiência hídrica na cultura agrícola.
O máximo excedente hídrico ocorre em agosto e setembro, com valores de 148,2mm e
142,2mm, respectivamente, sendo o total anual de 888,5mm, como apresenta o extrato do balanço
hídrico (Figura 5.20). O resultado de excesso de água transformar-se-á em escoamento basal quando
fluir da zona de raízes para dentro do solo, contribuindo para o abastecimento dos cursos de água, ou
ainda se transformar em escoamento superficial direto.

Figura 5.19 - Balanço Hídrico para Estação Vacaria (2850011).
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.
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Figura 5.20 - Extrato do Balanço Hídrico Mensal para a estação Vacaria (2850011).
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

5.8.2 Hidrografia
O município de Muitos Capões localiza-se na região hidrográfica nacional de número 12,
conhecida como Atlântico Sul, a qual se destaca por abrigar um expressivo contingente populacional,
pelo desenvolvimento econômico e por sua importância para o turismo (ANA, 2010). Na divisão
hidrográfica estadual, o município possui território nas Regiões Hidrográficas do Guaíba e do Uruguai,
conforme mostrado na Figura 5.21.
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Figura 5.21 - Muitos Capões em relação às regiões hidrográficas do Brasil, do Rio Grande do Sul e
às bacias hidrográficas Taquari-Antas e Apuaê-Inhadava.
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

O município de Muitos Capões possui 97,57% de seu território localizado na bacia TaquariAntas, uma das contribuintes da região hidrográfica do Guaíba. (SEMA, 2008). A bacia Taquari-Antas
apresenta 21 sub-bacias, subdivididas em função da importância dos afluentes de seu rio principal.
Esta área do município contribui em sua totalidade para a sub-bacia de número 09, denominada SubBacia do Rio Turvo/Humatã, conforme apresentado na Figura 5.21. O restante da área de Muitos
Capões, correspondente a 2,43% de seu território, localiza-se na Região Hidrográfica do Rio Uruguai,
na bacia Apuaê-Inhandava, localizada na porção norte – nordeste do Estado, a qual drena para o Rio
Pelotas.
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A hidrografia e as sub-bacias hidrográficas cujo município está inserido são detalhadas no mapa
do Anexo cartográfico IX (Mapa Hidrológico), produzido a partir da hidrografia em formato digital da
Serra Gaúcha, na escala de 1:50.000 (HASENACK e WEBER, 2007).
O município de Muitos Capões apresenta uma densa rede de drenagem com rios de grande
porte e bacia de tendência dendrítica, apresentando lineamentos orientados em sua maior parte no
sentido NE-SW e NW-SE.
Pode-se dividir a hidrografia municipal em 4 grandes sub-bacias: bacia do Rio Ituim, Rio da
Telha, Rio Santa Rita, as quais integram a bacia do Rio Turvo, além da sub-bacia do Arroio Cigana,
cuja área de drenagem contribui para a bacia Apuaê-Inhandava.
Na Tabela 5.14 são apresentados os dados das sub-bacias do município de Muitos Capões. A
bacia de maior área corresponde ao Rio Turvo, que abrange mais de 97% do município, e suas subbacias contribuintes, como a do Rio Ituim, com uma área de 1346,73 km², Rio Santa Rita 560,96 km²
e Rio da Telha, com 481,41 km². Estas bacias comportam ainda outras microbacias formadas por
afluentes também expressivos em volume de água e área de drenagem.
Tabela 5.14 - Parâmetros das principais sub-bacias hidrográficas do município de Muitos Capões.
Microbacia

Área
bacia
(km2)

Área no
Município
(km2)

% área da
bacia no
município

Perímetro
(km)

Bacia de Drenagem

Foz

1

Rio Ituim

1346,73

661,81

49,14

195,63

Taquari – Antas

Rio Turvo

2

Rio da Telha

481,41

81,83

17,00

124,8

Taquari – Antas

Rio Ituim

3

Rio Turvo

3780,00

1165,13

30,82

314,84

Taquari – Antas

Rio das Antas

4

Rio Santa Rita

560,96

470,12

83,81

130,3

Taquari – Antas

Rio Turvo

5

Arroio Cigana

91,81

23,91

26,04

46,54

Apuaê - Inhandava

Rio Bernardo José

5.8.3 Bacia do Rio Ituim
A sub-bacia do Rio Ituim abrange a metade leste do município, cruzando-o em sentido
nordeste-sudeste, sendo composta por contribuintes que se destacam pela intensa rede de drenagem,
como os Arroios Passo Fundo, Espeto, Passo do Velinho e Bartelli. Suas nascentes localizam-se na
porção nordeste do município de Muitos Capões em altitudes superiores a 940 metros, onde correm
rios de planalto cujos escoamentos são rápidos com tempos de concentração menores. O rio Ituim
apresenta uma variação hipsométrica superior a 500 metros desde sua nascente até a foz. Esta bacia
possui cerca de 50% de sua área inserida no município, sendo considerada a segunda maior em
tamanho. Apresenta classes clinográficas variáveis, com declividades entre 3 e 13%, com poucas

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

102

regiões em que este valor é superior. Quanto ao uso do solo na bacia, verifica-se uma variabilidade
entre todas as atividades, com predomínio de campo nativo e solo exposto.

5.8.4 Bacia do Rio da Telha
A bacia do Rio da Telha situa-se ao sul do município, sendo o limite natural entre Muitos
Capões e os municípios de Campestre da Serra e Ipê. Seus contribuintes de maior importância são os
Arroios Maria Inácia e Arroio Reserva, cujas nascentes localizam-se nos municípios de Vacaria e
Campestre da Serra, respectivamente. Esta microbacia está totalmente inserida na bacia do Rio Ituim,
com a menor representatividade em relação ao município, uma vez que possui apenas 17% de sua
área inserida nos limites de Muitos Capões. O uso do solo predominante na área municipal é campo
nativo, apresentando algumas porções de lavoura temporária e solo exposto. Apresenta altitudes de
700 metros, sendo que na região do vale do Rio da Telha aparecem cotas inferiores a 500 metros.

5.8.5 Bacia do Rio Santa Rita
Na porção oeste do município localiza-se a bacia do Rio Santa Rita, o qual passa a ser
denominado Rio Turvo na confluência com este. Possui vários arroios com rede de drenagem densa,
sendo alguns o Arroio do Barreiro e Arroio Ligeiro. No trecho onde este rio denomina-se Turvo,
aparecem dois outros contribuintes: o Arroio Ceroula e o Arroio Monjolinho. O Rio Turvo é o limite
natural entre Muitos Capões e André da Rocha. Já o Rio Santa Cruz limita o território municipal com
Lagoa Vermelha. A área desta bacia abrange a metade oeste de Muitos Capões, cruzando-o também
em sentido nordeste-sudeste. As principais nascentes localizam-se ao norte em altitudes superiores a
880 metros. Assim como o rio Ituim, o Rio Santa Rita possui um desnível em seu perfil superior a 500
metros, desde a nascente até a foz. Como uso e ocupação de solo predominam solo exposto
juntamente com campos, característica da região dos Campos de Cima da Serra.

5.8.6 Bacia do Arroio Cigana
Ao norte do município encontra-se a bacia do Arroio Cigana, que drena para a bacia ApuaêInhandava, sendo este limite natural entre Muitos Capões e Esmeralda. Esta bacia possui 26,04% de
sua área de drenagem inserida em Muitos Capões. Das bacias do município, esta é a menos
representativa, correspondendo a 2,43%. Localiza-se em altitudes elevadas superiores a 880 metros,
sendo caracterizada pela presença de solo exposto, em relação ao uso e cobertura do solo.
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5.8.7 Bacia do Rio Turvo/Humatã
A Bacia do Rio Turvo/Humatã também é considerada um das maiores áreas de drenagem do
Rio Taquari-Antas, com 3.780 km², abrigando rios importantes como o Turvo, Ituim e Rio da Prata.
Suas nascentes localizam-se em altitudes superiores a 900 metros. Todas as bacias, com exceção do
Arroio Cigana drenam para o rio Turvo.

5.8.8 Obras Hidráulicas
Os açudes existentes na área do município foram identificados através de imagem de satélite
(TM/Landsat 5 de 03/10/2008), sendo apresentados no mapa de Uso e Cobertura do Solo (Anexo
cartográfico I). Estes sistemas lacustres (reservatórios), juntamente com recursos hídricos possíveis
de serem visualizados na imagem de satélite representam uma área superficial de 4,3 km²,
equivalente a 0,36% do município.
As características geomorfológicas da região, com vales estreitos e profundos e uma rede de
drenagem densa, associadas a áreas com declive acentuada, conferem às bacias hidrográficas nas
quais Muitos Capões está inserido a característica de elevado potencial hidrelétrico. Por esta razão a
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) inventariou em 1993 os locais mais adequados para
construção de barragens. Com o início do licenciamento destes empreendimentos, a FEPAM realizou
um diagnóstico objetivando identificar as áreas onde os impactos ambientais decorrentes da
implantação das usinas hidrelétricas seriam mais significativos, orientando o processo de
licenciamento ambiental (FEPAM, 2002).
No município de Muitos Capões já está em operação uma usina (PCH Saltinho), e há estudos de
viabilidade técnica e ambiental para outros 10 empreendimentos, além da ampliação da Usina
Saltinho. Alguns desses empreendimentos estão condicionados a licenciamento específico, sem a
realização de EIA/RIMA, enquanto outros, por apresentarem impactos de maior magnitude,
necessitam a elaboração de um estudo de impacto ambiental. A Tabela 5.15 apresenta os
empreendimentos inventariados na região correspondente ao município de Muitos Capões.

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

104

Tabela 5.15- Identificação dos empreendimentos hidrelétricos em estudo e em operação.
Identificação

Rio

Viabilidade (licenciamento)
Potência (MW)

Impacto Ambiental

Barragem

Nome

ITM I

Saltinho

Ituim

19,5

Elevado

Condicionado a EIA/RIMA

ITM III

Morro Grande

Ituim

9,8*

Baixo

Específico sem EIA/RIMA

ITM IV

Cinco Cachoeiras

Ituim

1,2

Baixo

Específico sem EIA/RIMA

SRI - V

Vacaria

Santa Rita

1,4

Elevado

Condicionado a EIA/RIMA

SRI - IV

Boqueirão

Santa Rita

2,7

Elevado

Condicionado a EIA/RIMA

SRI - III

Lajeado Bonito

Santa Rita

1,2

Baixo

Específico sem EIA/RIMA

SRI - II

Entre Rios

Santa Rita

1,9

Baixo

Específico sem EIA/RIMA

SRI - I

São Pedro

Santa Rita

2,3

Baixo

Específico sem EIA/RIMA

Turvo – IV PCH Santa Carolina

Turvo

10,5*

Elevado

Condicionado a EIA/RIMA

Turvo – V

Chimarrão

Turvo

8,2

Elevado

Condicionado a EIA/RIMA

Turvo VII

Jardim

5,0

Elevado

Turvo

Condicionado a EIA/RIMA

Fonte: FEPAM (2002) * Dado retirado da Licença Prévia.

O mapa da Figura 5.22 apresenta as obras hidráulicas existentes no município de Muitos
Capões, bem como os potenciais hidroelétricos identificados no estudo referente ao diagnóstico
ambiental da bacia Taquari-Antas (2002). Alguns empreendimentos já estão em processo
licenciatório, como o caso das PCHs Morro Grande, localizada no rio Ituim e Santa Carolina, que
deverá ser construída no Rio Turvo.
Destacam-se ainda outras obras civis de grande porte, como pontes de travessias dos principais
rios, como as localizadas na BR 285 sobre o Rio Santa Rita e Rio Ituim. Além de outras pequenas
passagens rodoviárias sobre os cursos d’água, cita-se ainda a ponte ferroviária sobre a foz do Rio
Ituim que liga Muitos Capões a André da Rocha.
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Figura 5.22 - Identificação das obras hidráulicas no município de Muitos Capões.
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

5.8.9 Qualidade das Águas Superficiais
A bacia Taquari-Antas possui 8 estações de monitoramento da qualidade das águas monitoradas
pela FEPAM. A localização destas estações é apresentada na Tabela 5.16. Nenhuma destas estações
se localiza nas proximidades de Muitos Capões. Na rede oficial do Rio Grande do Sul, bem como na
rede nacional, não existem estações que permitam verificar a qualidade das águas superficiais do
município.
Tabela 5.16 - Estações de monitoramento da bacia hidrográfica Taquari Antas operadas pela FEPAM.
Coordenadas

Localização

S 29° 55’ 45,2”

W 51° 43’ 50,4”

Foz do Taquari, Triunfo

S 29° 30’ 41,9”

W 51° 58’ 47,5”

Jusante Estrela/Lajeado

S 29° 13’ 35,1”

W 51° 51’ 06,4”

Encantado
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Coordenadas

Localização

S 29° 05’ 18,8”

W 51° 38’ 17,0”

Foz do arroio Pedrinho, Bento Gonçalves/Cotiporã

S 29° 03’ 27,1”

W 51° 23’ 45,2”

Jusante foz do arroio Tegas

S 29° 00’ 45,2”

W 51° 22’ 00,5”

Balsa N.Roma / N.Pádua

S 28° 48’ 03,3”

W 50° 25’ 47,5”

Ponte para Bom Jesus

S 28° 47’ 00,9”

W 49° 58’ 54,9”

Nascentes, São José dos Ausentes

Para avaliação da qualidade das águas de algumas bacias inseridas no município, utilizou-se
dados do projeto denominado “Diagnóstico quali-quantitativo das águas da Região do Planalto dos
Campos Gerais – Campos de Cima da Serra”. Este projeto foi executado pelo Instituto de Saneamento
Ambiental (ISAM) através de uma parceria entre a Universidade de Caxias do Sul (UCS), Ministério da
Educação e as prefeituras municipais, que atuam em áreas correlatas à do projeto, na região dos
Campos de Cima da Serra. O principal objetivo do projeto é a avaliação da qualidade das águas da
região com busca de informações secundárias sobre quantificação dos recursos hídricos, através da
análise qualitativa das águas superficiais dos municípios da região dos Campos de Cima da Serra, mais
especificamente em Vacaria, Bom Jesus, São Francisco de Paula, Jaquirana, São José dos Ausentes,
Cambará, Muitos Capões e Monte Alegre dos Campos.
Em relação a Muitos Capões, o monitoramento ocorreu mais especificamente em três pontos
distribuídos na bacia do Rio Ituim, com periodicidade mensal em três campanhas de amostragem no
período de Junho a Agosto de 2009. Salienta-se que estes dados permitem uma conclusão alusiva da
qualidade de água no município, uma vez que corresponde a um curto período de monitoramento.
Para as outras bacias, como do Rio Santa Rita, Turvo e Telha, devem ser realizadas campanhas de
monitoramento para uma caracterização completa. Destaca-se ainda que somente através do
estabelecimento de uma rede de amostragem consistente dentro da bacia será possível obter
indicativos do funcionamento natural dos recursos hídricos, indicando sua qualidade associada ao
regime de variação do volume de água (FINOTTI et al., 2009).
A Tabela 5.19 apresenta os dados referentes ao monitoramento de 36 parâmetros de qualidade
de água analisados. De acordo com os valores obtidos nas campanhas analisadas, pode ser verificado
que o Rio Ituim possui águas de boa qualidade, com concentrações de oxigênio elevadas (superiores
a 8 mg/L), reduzida carga orgânica, características de rios de planalto, os quais possuem grande
volume de água e diversas regiões de aeração, como cachoeiras e corredeiras.
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De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos
hídricos em função de seus usos dentro da bacia, as águas podem ser enquadradas em classe 1 e 2
na maioria das campanhas. Cagliari (2009) comenta que de um modo geral as águas da Bacia
Hidrográfica do Rio Ituim são alcalinas (pH ≥ 7,0). A concentração dos metais tóxicos, como é o caso
do bário, cádmio, chumbo, cromo, mercúrio e níquel estão abaixo do limite para águas doces Classes
1. Os metais não tóxicos (manganês, sódio, alumínio, cobre, zinco e ferro) também encontrados em
águas naturais, ocorrem em concentrações baixas no Rio Ituim. Concentrações de nitrato elevadas
foram encontradas nos três pontos monitorados na primeira campanha ocorrida no mês de julho,
indicando poluição remota por carga orgânica.
Como ferramenta de auxílio à interpretação dos dados são utilizados os índices de qualidade de
água (IQA) e índice de estado trófico (IET), os quais estabelecem uma classificação para os corpos
hídricos a partir da integração de grupos de variáveis específicos.
O Índice do Estado Trófico tem por finalidade classificar corpos d'água em diferentes graus de
trofia, ou seja, avalia a qualidade da água quanto ao enriquecimento por nutrientes e seu efeito
relacionado ao crescimento excessivo das algas, ou o potencial para o crescimento de macrófitas
aquáticas. A metodologia utilizada foi baseada nas equações de Carlson (1964) modificado por
Lamparelli (2004). O parâmetro clorofila apresenta a situação atual do sistema, enquanto o fósforo é
um indicativo de processos eutróficos acentuados que poderão surgir (CETESB, 2010). A categoria do
estado trófico está relacionada às faixas de classificação apresentada no Quadro 5.2.

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

108

Valor do
IET

Classes de
Estado Trófico

Características

= 47

Ultraoligotrófico

Corpos d’água limpos, de produtividade muito baixa e concentrações insignificantes
de nutrientes que não acarretam em prejuízos aos usos da água.

47<IET=52

Oligotrófico

Corpos d’água limpos, de baixa produtividade, em que não ocorrem interferências
indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da presença de nutrientes.

52<IET=59

Mesotrófico

Corpos d’água com produtividade intermediária, com possíveis implicações sobre a
qualidade da água, mas em níveis aceitáveis, na maioria dos casos.

59<IET=63

Eutrófico

Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições naturais, com
redução da transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais
ocorrem alterações indesejáveis na qualidade da água decorrentes do aumento da
concentração de nutrientes e interferências nos seus múltiplos usos.

63<IET=67

Supereutrófico

Corpos d’água com alta produtividade em relação às condições naturais, de baixa
transparência, em geral afetados por atividades antrópicas, nos quais ocorrem com
frequência alterações indesejáveis na qualidade da água, como a ocorrência de
episódios florações de algas, e interferências nos seus múltiplos usos.

Hipereutrófico

Corpos d’água afetados significativamente pelas elevadas concentrações de matéria
orgânica e nutrientes, com comprometimento acentuado nos seus usos, associado a
episódios florações de algas ou mortandades de peixes, com consequências
indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre as atividades pecuárias nas
regiões ribeirinhas.

>67

Quadro 5.2 - Classe de estado trófico e suas características principais.
Fonte: Lamparelli (2004), CETESB (2007).

O IQA (Índice de Qualidade de Água) foi criado inicialmente pela NSF (National Sanitation
Foundation) dos Estados Unidos e modificado pela CETESB (Companhia de Saneamento do Estado de
São Paulo). Esse índice foi desenvolvido e estruturado através de pesquisa de opinião de um grupo de
142 profissionais da área ambiental. Através deste estudo foi proposta uma lista de parâmetros que
poderiam ser inclusos em um índice que representasse a qualidade de água contendo nove
parâmetros cada um com pesos integrantes do IQA (Oxigênio Dissolvido, Coliformes Fecais, pH, DBO,
Fósforo Total, Temperatura, Nitrogênio Total, Turbidez, Sólidos Totais). Como ferramenta de auxílio
para o cálculo, utilizou-se um programa web estruturado por Bigolin et al. (2008). A faixa de
ponderação aplicada é apresentada na Tabela 5.17.

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

109

Tabela 5.17 - Classificação da qualidade das águas segundo cálculo do IQA.
Categoria

Ponderação

Ótima

90 < IQA ≤ 100

Boa

70 < IQA ≤ 90

Regular

50 < IQA ≤ 70

Ruim

25 < IQA ≤ 50

Péssima

IQA ≤ 25

A Tabela 5.18 apresenta os dados obtidos para os cálculos de IQA e IET. Os gráficos das
Figuras 5.23 e 5.24 apresentam de forma simplificada a variação dos resultados em cada campanha
de monitoramento nos três pontos de amostragem localizados no Rio Ituim.
Tabela 5.18 - Resultado dos cálculos de IQA e IET.

Ponto 18 (nascente)

Ponto 19
(meio)

Ponto 20
(foz)

Campanhas

IQA

Ponderação
IQA

IET médio

Ponderação IET

1º

−

−

58,99

Mesotrófico

2º

70,12

Boa

54,97

Mesotrófico

3º

73,87

Boa

55,98

Mesotrófico

1º

67,3

Regular

61,19

Eutrófico

2º

74,99

Boa

55,19

Mesotrófico

3º

73,27

Boa

57,72

Mesotrófico

1º

70,25

Boa

64,58

Super-eutrófico

2º

69,4

Regular

59,43

Eutrófico

3º

75,19

Boa

57,05

Mesotrófico
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Pela análise dos resultados obtidos, observa-se que as águas do rio Ituim são consideradas de
boa qualidade pela classificação do IQA. Apresenta ainda dois pontos na qual esta classificação é
inferior, apresentando classe regular. Quanto ao IET, na maioria das campanhas as águas do rio Ituim
apresentam-se em estado oligotrófico, correspondente a corpos de água limpos, de baixa
produtividade, em que não ocorrem interferências indesejáveis sobre os usos da água, decorrentes da
presença de nutrientes.
Não ocorreram alterações significativas na classificação referente ao IQA durante os meses
amostrados, como apresenta o gráfico da Figura 5.23. Quanto ao IET, observa-se que os pontos
localizados mais a jusante (18 e 19) apresentaram-se em condições mais elevadas de trofia, com
produtividade intermediária e com possíveis implicações sobre a qualidade de água.

Figura 5.23 - Índice de Qualidade de Água para os pontos de amostragem do Rio Ituim.
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.
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Figura 5.24 - Índice de Estado Trófico para os pontos de amostragem do Rio Ituim.
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.

O mapa da Figura 5.25 apresenta a localização dos pontos de amostragem de qualidade de
águas nas bacias de Capões, bem como as sub-bacias e os postos fluviométricos instalados.
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Figura 5.25 - Microbacias, postos fluviométricos e pontos de amostragem de qualidade de água.
Fonte: Elaborado pela equipe do ISAM/UCS.
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Tabela 5.19 - Dados de qualidade de água do Rio Ituim.
Ponto 18 (nascente)

Junho

Julho

Agosto

Ponto 19 (meio)

Junho

Julho

Ponto 20 (foz)

Agosto

Junho

Julho

Agosto

16/06/2 14/07/2 18/08/2 16/06/2 14/07/2 18/08/2 16/06/2 14/07/2 18/08/2
009
009
009
009
009
009
009
009
009

Data

Hora da amostragem

08:34

09:00

09:10

10:28

10:15

12:00

11:55

Condições do Tempo

Chuvoso

−

−

Nublado

Temperatura do Ar (°C)

12

−

13

13

−

13

11

−

17

Temperatura da Água (ºC)

11

10

13

11

11

10

10

12

15

pH

7,9

8,55

7,46

8,09

8,56

7,56

7,75

8,66

7,87

Oxigênio Dissolvido (mg O2/L)

−

9,2

8,21

8,8

9,6

8,02

8,28

9,3

8,2

Condutividade

48,5

49

41,7

48,3

43

40

45,8

40

39

Turbidez (NTU)

24

20

18

13

22

14

21

22

16

Cloretos (mg/Cl/L

0,7

2,5

1,5

0,7

2,5

<1,5

2

1,2

1,5

Sólidos Totais (mg/L)

71,0

69

64

59,0

76

62

118,0

66

60

Sólidos Totais Voláteis (mg/L)

21,0

20

10

10,0

22

<10

26,0

<10,0

<10

Sólidos Dissolvidos Totais (mg/L)

28

40

40

46

60

54

96

22

44

Sólidos Dissolvidos Voláteis (mg/L)

<10

14

<10

<10

20

<10

20,0

<10,0

<10

Demanda Química de Oxigênio (mg
O2/L)

13,0

7

11

12

7

5

<5

5

8

Demanda Bioquímica de Oxigênio
(mg O2/L)

7

3

<1

3,6

1,3

<1

2,1

2,8

<1

Nitrogênio Total Hjeldahl (mg N/L)

<0,50

<0,50

<0,5

<0,50

<0,50

<0,5

<0,50

<0,50

<0,5

Nublado Chuvoso

−

10:30

11:54

Nublado Chuvoso
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Ponto 18 (nascente)

Ponto 19 (meio)

Ponto 20 (foz)

Nitrogênio Amoniacal (mg NH3-N/L)

0,26

0,12

0,03

0,11

0,08

0,05

0,16

0,18

0,02

Nitrogênio orgânico (mg N/L)

<0,50

<0,50

<0,5

<0,50

<0,50

<0,5

<0,50

<0,50

<0,5

Fósforo Total (mg P/L)

0,068

0,056

0,026

0,037

0,061

0,02

0,036

0,05

0,02

Fósforo Orgânico Total (mg P/L)

0,026

0,048

0,012

<0,010

0,052

0,012

<0,010

0,036

<0,01

Fósforo Dissolvido Total (mg P/L)

0,025

0,032

<0,01

0,025

0,027

<0,01

0,028

0,038

<0,01

Clorofila a (mg/m3)

4,01

1,78

3,56

9,61

1,78

6,23

21,36

5,34

5,34

Surfactantes Aniônicos (mg/L)

0,116

0,016

<0,025

0,09

0,019

<0,025

0,099

<0,010

0,055

Coliformes Totais (NMP/100mL)

11000

490

460

1700

170

490

700

490

330

Escherichia coli (NMP/100mL)

4900

79

170

1100

110

230

460

220

330

Alumínio Total (mg/L)

1,12

0,95

0,73

0,77

0,71

0,79

0,8

0,56

1,18

Bário Total (mg/L)

<0,10

<0,10

<0,1

<0,10

<0,10

<0,1

<0,10

<0,10

<0,1

Cádmio Total (mg/L)

<0,01

<0,001

<0,001

<0,01

<0,001

<0,001

<0,01

<0,001

<0,001

Chumbo Total (mg/L)

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

<0,009

Cobre Total (mg/L)

<0,01

0,01

0,02

<0,01

0,02

0,03

<0,01

0,01

0,02

Cromo Total (mg/L)

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

<0,04

Ferro Total (mg/L)

0,8

1,09

0,86

0,52

1,05

1,08

0,83

0,6

0,76

Manganês Total (mg/L)

0,03

0,03

0,02

0,02

0,03

0,03

0,02

0,03

0,02

Mercúrio (mg/L)

Níquel Total (mg/L)

<0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001
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Ponto 18 (nascente)

Ponto 19 (meio)

Ponto 20 (foz)

Potássio Total (mg/L)

0,33

0,33

<0,01

0,33

0,17

<0,01

0,17

0,83

<0,01

Sódio Total (mg/L)

0,85

1,79

0,45

1,09

1,79

0,26

1,09

2,5

0,26

Zinco Total (mg/L)

0,02

0,05

0,04

0,02

0,05

0,04

0,04

0,05

0,05

Nitrato (mg/L)

<0,01

0,85

0,36

<0,01

2,26

2,94

1,36

2,25

1,33

Nitrito (mg/L)

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

5.8.10 Disponibilidade dos Recursos Hídricos
A vazão dos cursos d’água é de substancial importância em estudos hidrológicos, pois influencia
o comportamento hidráulico do rio, a capacidade de depuração dos despejos de afluentes (VON
SPERLING, 2007), e principalmente na definição da quantidade de água disponível para os diversos
usos de água dentro da bacia hidrográfica.
Os estudos hidrológicos dependem de uma série de dados consistidos, que são obtidos através
de redes de monitoramento compostas por postos de observação ou postos fluviométricos (SANTOS
et al., 2001).
De acordo com a Agência Nacional das Águas (ANA), existem oito postos de observação
instalados nos rios de Muitos Capões, sendo que três estão desativados. Outros postos não possuem
dados disponibilizados pelo sistema Hidroweb da ANA. Apenas a estação denominada Ponte Santa
Rita (86340000), localizada no rio Santa Rita, e a estação PCH Saltinho (86400001) possuem dados
disponíveis para análise. Em virtude da ausência de dados, a análise da disponibilidade hídrica dos rios
da região torna-se restritiva. Os dados das estações foram trabalhados utilizando o software Hidro 1.2
(ANA, 2010).
A Tabela 5.20 apresenta as informações das estações fluviométricas localizadas em Muitos
Capões.
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Tabela 5.20 - Postos Fluviométricos em Muitos Capões.
Nome
estação/SubBacia
Hidrográfica

Tipo de
Estação

Rio

Código

Responsável

Operador

Lat.

Long.

Alt.
(m)

Extens
ão das
séries

Ponte Santa
Rita /86

FLUVIO

Santa Rita

86340000

ANA

Desativada

28°17'00’’S

51°17'00’’W

756

1957 a
1984

Vacaria/ 86

FLUVIO

Rio da
Telha

86380000

CEEE

Desativada

28°36'00’’S

51°16'00’’W

-

-

Passo Velho/86

FLUVIO

Turvo

86401000

ANA

CPRM

28°32'34’’S

51°23'51’’W

581

2004 a
2010

4

PCH Saltinho 1
- Montante /86

FLUVIO

Turvo

86371000

RGE

RGE

28°32'00’’S

51°22'00’’W

-

-

5

Rincão do
Castelhano / 86

FLUVIO

Santa Rita

86360000

ANA

Desativada

28°30'00’’S

51°21'00’’W

640

1945 a
1952

6

Saltinho 2 –
Montante / 86

FLUVIO

Ituim

86370000

RGE

RGE

28°29’00’’S

51°17’00’’W

-

-

7

PCH Saltinho
Jusante / 86

FLUVIO

Turvo

86372000

RGE

RGE

28°39’00’’S

51°25’00’’W

-

-

8

PCH Saltinho /
86

FLUVIO

Ituim

86400001

CPFL

CPFL

28°36’00’’S

51°21’00’’W

-

1974 a
2003

ID
Mapa

1

2

3

Fonte: Hidroweb - ANA, 2010.

Uma das ferramentas de análise em hidrologia é a curva de permanência. Esta relaciona a
vazão ou nível de um rio e a probabilidade de ocorrerem vazões maiores ou iguais ao valor da
ordenada. Geralmente, esta função hidrológica é utilizada em estudos hidrelétricos, navegação,
qualidade de água e outros.
A Figura 5.26 apresenta o gráfico da curva de permanência do posto fluviométrico Ponte Santa
Rita, localizado na seção do Rio Santa Rita, em altitudes mais elevadas de Muitos Capões. Desta curva
podem ser retiradas as vazões de referência Q90 e Q95, as quais são respectivamente 1,53 m³/s e 1,13
m³/s, ou seja, representam vazões em que 90 (e 95%) dos dados diários da vazão são iguais ou
superiores a ela.
O rio apresenta vazões máximas de 32,6 m³/s e média anual de 8,43 m³/s. Estas vazões
tendem a aumentar em direção a foz, onde o rio Santa Rita recebe a influência de vários tributários,
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além de confluir com o Rio Turvo, o qual possui vazões expressivas. Destaca-se ainda que esta seja
uma estimativa inexata, pelo fato da série apresentar várias inconsistências. A análise das vazões
reais existentes próximas a foz está condicionada à existência de séries consistentes de dados.
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Figura 5.26 - Curva de permanência de vazões Ponte Santa Rita (86340000).
Fonte: Elaborada pela equipe do ISAM/UCS.

Segundo Von Sperling (2007), pela forma da curva de permanência podem ser feitas inferências
sobre as características da bacia hidrográfica e o correspondente regime hidrológico. A curva da
Figura 5.31 é característica de um rio que drena uma bacia mais impermeável, com rápido regime de
escoamento, grande variabilidade das vazões diárias, apresentando em decorrência uma curva de
permanência com maior inclinação.
A Figura 5.27 apresenta a curva de permanência para vazões mensais do posto fluviométrico da
PCH Saltinho, cujos valores correspondem a área de drenagem de duas grandes bacias: a bacia do
Rio Ituim e a bacia do Rio da Telha. Os dados foram disponibilizados pela CPFL Energia (2010).
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Figura 5.27 - Curva de permanência de vazões PCH Saltinho (86400001).
Fonte: Elaborada pela equipe do ISAM/UCS.

A estação PCH Saltinho apresenta 29 anos de dados de vazões médias mensais. De acordo com
a Figura 5.27, obtém-se que a que a vazão mínima Q95 é de 3,6 m³/s, ou seja, em 95% do tempo a
vazão é igual ou superior a 3,6 m³/s. As vazões máximas ultrapassam os 200 m³/s. Trata-se de um
rio com boa disponibilidade hídrica.
As vazões médias mensais para um período de 29 anos é apresentada na Figura 5.28. As
maiores médias são encontradas no período de junho a outubro, com valores próximos a 50 m³/s,
correspondendo ao período com maior precipitação.
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Figura 5.28 - Vazões médias mensais (29 anos) – Posto PCH Saltinho.
Fonte: Elaborada pela equipe do ISAM/UCS.

A média anual corresponde a 31,2 m³/s, valor oito vezes superior a média anual dos rios da
região hidrográfica nacional na qual a bacia está inserida. Esse volume de água é propício para a
geração de energia hidroelétrica, sendo que este uso já é empregado através da Usina Saltinho, uma
das mais antigas do Rio Grande do Sul, com capacidade de geração de 800 kw (ANEEL, 2010).
No intuito de analisar a distribuição espacial da oferta de água das bacias do Rio Ituim e Rio da
Telha, foram determinadas as contribuições intermediárias específicas das mesmas. Calculou-se a
área de drenagem das bacias (1.211,4 km²), considerando a vazão média anual no posto
fluviométrico PCH Saltinho. Como resultado obteve-se um valor 37,79 L/s.km², o qual é superior a
média brasileira que é de 20,9 L/s.km² (ANA, 2009), caracterizando a região como produtora de
água.

5.8.11 Usos da água
5.8.11.1 Usos Consuntivos
Por uso consuntivo entende-se como sendo aquele em que há uma redução na quantidade
hídrica, diminuindo sua disponibilidade e, em alguns casos, sua qualidade (SCHNEIDER et al., 2009).
Este tipo de uso está geralmente associado ao abastecimento público, criação de animais, agricultura
e indústrias.
Os principais usos consuntivos da água identificados no município de Muitos Capões estão
relacionados ao consumo humano, criação animal, irrigação e uso industrial. As estimativas das
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demandas para os usos consuntivos seguem metodologia semelhante à aplicada no Plano Estadual de
Recursos Hídricos (ECOPLAN ENGENHARIA, 2007).
De acordo com a Agência Nacional das Águas (ANA, 2009), a demanda de água corresponde à
vazão de retirada, ou seja, à água captada destinada a atender os diversos usos consuntivos. Uma
parcela dessa água captada é devolvida ao ambiente após o uso, denominada vazão de retorno
(obtida a partir da vazão de retirada, multiplicando esta por um coeficiente de retorno característico
de cada tipo de uso). A água não devolvida, ou vazão de consumo, é calculada pela diferença entre a
vazão de retirada e a vazão de retorno. A análise de cada uso consuntivo buscou estabelecer
estimativas para vazões de demanda, consumo e retirada.

5.8.11.1.1 Abastecimento Humano
As vazões do abastecimento humano foram obtidas pelo produto entre o número de habitantes
e o consumo per capita normalmente adotado para a população e as características do município. Na
estimativa do consumo pela população urbana utilizou-se o mesmo valor per capita disponibilizado no
Plano Estadual de Recursos Hídricos (ECOPLAN ENGENHARIA, 2007), onde foi estabelecido um valor
de 125 L/hab.dia para municípios com população inferior a 5.000 habitantes. Para população rural,
utilizou-se o coeficiente de retirada per capita rural definido para o Estado do Rio Grande do Sul (ONS,
2003) e assim foram obtidos os valores da Tabela 5.21, calculados para atual população do município.
Considerou-se que as demandas para o abastecimento urbano são constantes, não sendo
aplicado o fator de sazonalidade.
Tabela 5.21 - Estimativa da demanda hídrica para abastecimento humano.
Consumo
Percapita L/habitante.
dia

Volume Total
(m³/s)

População

População
(habitantes)

Urbana

1.477

125

0,002137

184,625

Rural

1.331

125

0,001926

166,375

Total

2.808

-

0,004063

351

Volume Total
(m³/dia)

A demanda hídrica para o abastecimento humano é atendida por mananciais subterrâneos,
correspondendo a 100% do atendimento que é realizado apenas em 34,08% do município pela
prefeitura. O restante da população (65,92%) é abastecido por nascentes e poços de propriedade
particular (BRASIL, 2009)
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O volume total estimado para o abastecimento humano é de 351 m³/dia, sendo 52,6% para
demanda urbana e 47,4% para a demanda rural, representativo de um volume de 166,375 m³/dia.
A Tabela 5.22 apresenta um comparativo entre as demandas de Muitos Capões, as bacias onde
o mesmo está inserido, suas respectivas regiões hidrográficas e por fim um panorama geral em
relação ao estado do Rio Grande do Sul.
Tabela 5.22 - Comparativo das demandas para abastecimento humano entre o município, bacia,
região hidrográfica e estado.
Município/Bacia Hidrográfica / Região
Hidrográfica

População
Urbana (hab)

População
Rural (hab)

Demanda urbana
(m³/dia)

MUITOS CAPÕES

1.477[1]

1.331[1]

184,625

G040 – TAQUARI – ANTAS

898.585

351.451

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO GUAÍBA

6.155.793

952.730

U010 – APUAÊ – INHANDAVA

243.026

149.137

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO URUGUAI

1.801.528

776.816

RIO GRANDE DO SUL

8.913.119

2.019.040

Demanda Rural
(m³/dia)
166,375

181.094,4

43.931,41

1.394.755

119.091,3

46.656

18.642,13

354.067,2

97.102

1.953.504

252.380

Fonte: Adaptado do Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul (2007).
[1]

IBGE, 2010.

De maneira geral, verifica-se uma tendência nas diversas áreas de planejamento (município,
bacia hidrográfica, estado) cujas demandas para a população urbana são maiores da população rural.
A menor disparidade encontra-se ainda no município de Muitos Capões, onde a população rural
corresponde a 47,4% da população total, diferentemente da região hidrográfica do Guaíba que
apresenta municípios essencialmente urbanos, cuja população urbana corresponde quase a 87% do
total.
A Tabela 5.23 apresenta o resumo das vazões de captação (demanda), de consumo e de
retorno referentes ao abastecimento da população urbana e rural. O coeficiente de retorno adotado
foi de 80%, conforme recomenda a Norma NBR nº 9.649/86 (ABNT, 1986).
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Tabela 5.23 - Demandas, Consumos e Retornos Referentes à População Urbana e Rural no Município
de Muitos Capões.
Muitos Capões

Demanda (m³/d)

Consumo (m³/d)

Retorno
(m³/d)

Abastecimento Urbano

184,625

36,925

147,7

Abastecimento Rural

166,375

33,275

133,1

Total

351

70,2

280,8

5.8.11.1.2 Criação Animal
O consumo por criações foi obtido a partir da metodologia proposta por Rebouças (1999), o
qual apresenta um coeficiente de consumo por cabeça de cada espécie, sendo estes valores
apresentados do Tabela 5.24. Os dados de rebanhos do município foram obtidos no IBGE (2010).
Tabela 5.24 - Consumo unitário por tipo de rebanho.
Tipo de Rebanho

Demanda Unitária (L/cab/dia)

Bovinos

50

Suíno

12,5

Equino

50

Ovino

10

Aves

0,17*
Fonte: Embrapa Suínos e Aves, 2007.

Os estudos utilizados como subsídios apresentam valores correspondentes ao consumo utilizado
propriamente na dessedentação de animais, incluindo a demanda associada à criação destes. Para
análise das demandas, foi desconsiderada a sazonalidade, admitindo-se que estas estão distribuídas
uniformemente ao longo do ano. Ainda que sejam verificadas variações no consumo, estão não são
consideradas significativas (ECOPLAN ENGENHARIA, 2007). A Tabela 5.25 apresenta a demanda
hídrica estimada para a criação animal.
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Tabela 5.25 - Demanda hídrica para criação animal.
Atividade

Quantidade (cabeças)

Consumo percapita
L/cabeça.dia

Volume necessário
m3/dia

Bovinos

30.280

50,00

1514

Ovinos

6.950

10,00

69,5

Equinos

1.950

50,00

97,5

Suínos

820

12,50

10,25

Aves

8.895

0,17

1,51

Total

1692,8

A partir do produto dos rebanhos pelo consumo per capita de cada animal, obteve-se que
diariamente os rebanhos do município necessitam de 1.692,80 m 3 de água. A quantidade de água
necessária para abastecimento das atividades pecuárias representa cerca de cinco vezes o volume
estimado para a população.
A Tabela 5.26 apresenta o resumo das vazões de captação (demanda), de consumo e de
retorno referentes a demanda hídrica necessária para a criação animal. O coeficiente de retorno
adotado foi de 20%, segundo metodologia aplicada em ONS (2003).
Tabela 5.26 - Demandas, Consumos e Retornos relativos à criação animal.
Criação Animal

Demanda (m³/d)

Total

Consumo (m³/d)

Retorno
(m³/d)

1.354,24

338,56

1.692,8

5.8.11.1.3 Indústrias
Para determinação das demandas do uso industrial, seguiu-se a mesma metodologia utilizada
no Plano Estadual de Recursos Hídricos (ECOPLAN ENGENHARIA, 2007). A metodologia está baseada
no número de indústrias por município e na demanda hídrica média por indústria (obtida a partir dos
dados do cadastro de outorgas do DRH/SEMA).
O número de indústrias foi obtido junto ao cadastro da prefeitura municipal, e para demanda
hídrica por indústria utilizou-se o valor proposto pelo DRH/SEMA, o qual definiu como sendo 0,003
m³/s ou 3,0 L/s.
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A Tabela 5.27 apresenta o volume estimado para o uso industrial no município de Muitos
Capões, estabelecendo um comparativo com as bacias e regiões hidrográficas nas quais o mesmo se
insere, bem como com os valores estaduais.
Tabela 5.27 - Demanda hídrica para uso industrial.

Número de
Indústrias [1]

Município/Bacia Hidrográfica / Região Hidrográfica

5

MUITOS CAPÕES

[1]

Demanda/Uso
Industrial (m³/s) [3]

[2]

0,015

[2]

G040 – TAQUARI – ANTAS

649

2,110

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO GUAÍBA

1.969

14,814

U010 – APUAÊ – INHANDAVA

49

0,146

REGIÃO HIDROGRÁFICA DO URUGUAI

157

0,528

TOTAL RIO GRANDE DO SUL

2.184

15,904

Fonte: FEPAM, 2003 (Relatório sobre a Geração de Resíduos Sólidos Industriais no Estado do Rio Grande do Sul).
[2]
[3]

Fonte: Prefeitura Municipal, 2010.

Plano Estadual de Recursos Hídricos (SEMA/DRH, 2007).

Em relação à demanda industrial de Muitos Capões, esta não é muito expressiva. O município
tem característica rural, apresentando poucas indústrias – cinco, segundo os dados disponibilizados
pela prefeitura. Corresponde a menos de 1% da demanda industrial exigida na bacia Taquari-Antas e
a fração diminui quando comparada com as regiões hidrográficas e o estado.
A Tabela 5.28 apresenta o resumo das vazões de captação (demanda), de consumo e de
retorno referentes a demanda hídrica industrial. O coeficiente de retorno adotado foi de 80%,
segundo metodologia aplicada em ONS (2003).
Tabela 5.28 - Demandas, Consumos e Retornos relativos à criação animal.
Atividade

Demanda (m³/s)

Total

0,015

Consumo (m³/s)

Retorno
(m³/s)

0,003

0,012

5.8.11.1.4 Irrigação
A estimativa da demanda hídrica para a irrigação foi realizada a partir do cadastro de outorgas
do DRH/SEMA (2007). Nesta categoria de irrigação estão incluídos os sistemas de irrigação por pivô
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central, aspersão e gotejamento. Relativo a irrigação no município de Muitos Capões não foi
apresentado parecer técnico sobre este assunto devido a ausência de dados acerca do mesmo.
Aguarda-se o repasse destes por parte do DRH para elaboração de parecer técnico.

5.8.11.2 Usos Não Consuntivos
Nos usos não consuntivos, não há consumo da água, podendo, porém, ocorrer alterações na
qualidade desta. Este tipo de situação é verificado em casos como turismo/lazer, pesca, navegação,
geração de energia, mineração, preservação ambiental, controle de cheias entre outros.
Dos usos consuntivos citados, apenas dois se destacam no município de Muitos Capões. O
primeiro é a geração de energia, uma vez que a região apresenta potencial hidroenergético em função
de sua malha hidrográfica densa. O aproveitamento energético, porém, deve estar subsidiado por
estudos de viabilidade técnica-econômica e principalmente ambiental. Em Muitos Capões, como já
citado, há uma PCH em operação (PCH Saltinho), e já está sendo estudada a sua ampliação, além de
outros 10 empreendimentos que aguardam a complementação dos estudos para obterem a licença de
instalação, ou ainda encontram-se na fase de elaboração da avaliação ambiental.
O turismo e lazer são atividades que também merecem destaque quanto aos usos nãoconsuntivos. A principal característica da demanda não consuntiva de água para o Lazer, Recreação e
Turismo é que esta não depende especificamente de uma determinada quantidade de água. Depende,
na realidade, da manutenção das condições naturais do recurso hídrico (FEPAM, 2004). A demanda do
setor de lazer está diretamente associada à quantidade de água necessária a manutenção e
conservação ambiental. Entre as potencialidades naturais existentes no município de Muitos Capões,
citam-se: camping Santa Rita/cascata do Rio Santa Rita; fazenda interiorana que apresenta as Quatro
Quedas da Sanga Jovelina; e o Salto do Arroio Pessegueiro.

5.9 Qualidade do Ar
A degradação da qualidade do ar esta se tornando, cada vez mais, um problema ambiental
significativo, não só nas regiões metropolitanas, mas também nos municípios de grande, médio e
pequeno porte. Tal fato causa prejuízos sérios a saúde e ao bem estar da população.
A poluição do ar está relacionada principalmente a presença de substâncias químicas na
atmosfera em concentrações altas o suficiente para prejudicar organismos e materiais (metais,
materiais minerais utilizados em construções, edificações e obras de arte e arquitetura) e provocar
alterações no clima (Quadro 5.3). De acordo com a Resolução CONAMA n° 003 (BRASIL, 1990), os
poluentes atmosféricos avaliados para determinar a qualidade do ar são: partículas totais em
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suspensão (PTS), fumaça, partículas inaláveis (PI), dióxido de enxofre (SO 2), monóxido de carbono
(CO), ozônio (O3) e dióxido de nitrogênio (NO3).
A origem dos poluentes atmosféricos pode ser tanto natural quanto antrópica. As fontes
naturais incluem materiais particulados, removidos por ventos da superfície da terra, incêndios
florestais, erupções vulcânicas, substâncias químicas orgânicas voláteis liberadas por algumas plantas,
decomposição de vegetais e rajadas provenientes do mar. A maioria das fontes naturais de poluição
do ar é espalhada e, exceto pela erupção vulcânica e por alguns incêndios florestais, raramente atinge
níveis nocivos.
A maior parte dos contaminantes de origem antrópica nos ambientes urbanos é resultante da
queima de combustíveis fósseis para produção de energia, em veículos automotivos (fontes móveis) e
em atividades industriais (fontes estacionárias). Estes poluentes podem atingir níveis de nocividade,
sobretudo em áreas urbanas onde estão concentradas as pessoas, veículos e indústrias em detrimento
das áreas rurais. Ventos predominantes, no entanto, podem levar poluentes de áreas urbanas e
industriais para o campo e para outras áreas urbanas nas proximidades.
A gestão da qualidade do ar no município envolve, além da definição das áreas mais
impactadas, a identificação de todas as fontes potencialmente poluidoras e a quantificação dos
poluentes atmosféricos gerados. Tais informações compõem o inventário de fontes de emissão de
poluentes atmosféricos, instrumento do planejamento no que diz respeito à qualidade do ar. O
inventário gera subsídios aos municípios para tomadas de decisões relativas ao licenciamento de
atividades potencialmente poluidoras e ações de controle necessárias.
Poluentes
do Ar

Descrição

Principais origens
humanas

Efeitos à saúde

Monóxido
de Carbono

Gás incolor e
inodoro, tóxico
para animais
que respiram ar;
forma-se
durante a
combustão
incompleta de
combustíveis
que contém
carbono (2C +
O2 → 2CO).

Cigarro, combustão
incompleta de
combustíveis
fósseis.
Aproximadamente
77% (95% em
cidades) originamse do escapamento
de veículos
motorizados.

Reage com a hemoglobina
nas hemáceas e reduz a
capacidade do sangue de
levar oxigênio as células e
aos tecidos do corpo. Isso
debilita a percepção e o
raciocínio; retarda os
reflexos; causa dor de
cabeça, sonolências,
tonturas e náuseas; pode
provocar ataque cardíaco e
angina; danifica o
desenvolvimento do feto e
de crianças pequenas;
agrava a bronquite crônica,
o efisema e a anemia. Em
altos níveis pode causar
desmaios, coma, danos

Efeitos
Ambientais
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Poluentes
do Ar

Descrição

Principais origens
humanas

Efeitos à saúde

Efeitos
Ambientais

Danos a
propriedades

cerebrais irreversíveis e
morte.
Dióxido de
Nitrogênio

Gás vermelhoamarronzado,
irritante, que dá
ao smog a cor
marrom; na
atmosfera pode
ser convertido
em ácido nítrico
(HNO3), um
importante
componente da
deposição ácida.

Combustíveis
fósseis que
queimam em
veículos
motorizados (49%)
e usinas elétricas e
indústrias (49%).

Irrita e prejudica os
pulmões; agrava a asma e a
bronquite crônica; aumenta
a suscetibilidade a infecções
respiratórias, como gripes e
resfriados comuns
(principalmente em crianças
pequenas e idosos).

Reduz a
visibilidade; a
deposição ácida
do HNO3 pode
danificar
árvores solo e
vida aquática
em lagos.

O HNO3 pode
corroer metais
e destruir
pedras em
construções,
estátuas e
monumentos;
o NO2 pode
danificar
tecidos.

Dióxido de
Enxofre

Incolor,
irritante; formase
principalmente
da queima de
combustíveis
fósseis que
contenham
enxofre, como o
carvão e o
petróleo (S +
O2 → SO2); na
atmosfera, pode
ser convertido
em ácido
sulfúrico
(H2SO4), um
importante
componente da
deposição ácida.

Carvão queimado
em usinas elétricas
(88%) e processos
industriais (10%).

Problemas de respiração em
pessoas saudáveis;
obstrução das vias
respiratórias em pessoas
que sofrem de asma; a
exposição crônica pode
causar uma condição
permanente semelhante à
bronquite. De acordo com a
OMS, pelo menos 625
milhões de pessoas são
expostas a níveis perigosos
de dióxido de enxofre pela
queima de combustíveis
fósseis.

Reduz a
visibilidade; a
deposição ácida
do H2SO4 pode
danificar
árvores, solo e
a vida aquática
em lagos.

O SO2 e o
H2SO4 podem
corroer metais
e destruir
pedras em
construções,
estátuas e
monumentos;
o SO2 pode
danificar tinta,
papel e couro.

Material
Particulado

Variedade de
partículas e
gotas
(aerossóis)
pequenas e
leves o
suficiente para
permanecerem
suspensas na
atmosfera
durante
períodos curtos
(partículas
grandes) ou
períodos longos

Queima de carvão
em usinas elétricas
e industriais (40%),
queima de diesel e
outros combustíveis
em veículos (17%),
agricultura (lavra,
queima dos
campos), estradas
não pavimentadas,
construções.

Irritação no nariz e na
garganta, danos aos
pulmões; agrava a bronquite
e a asma; diminui o tempo
de vida; partículas tóxicas
(como o chumbo, cádmio,
PCBs e dioxinas) podem
causar mutações, problemas
reprodutivos e câncer.

Reduz a
visibilidade; a
deposição ácida
de gotas de
H2SO4 pode
danificar
árvores, solo e
vida aquática
em lagos.

Corrói metais,
mancha e
descolore
construções,
roupas, tecidos
e tintas.

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

128

Poluentes
do Ar

Descrição

Principais origens
humanas

Efeitos à saúde

Efeitos
Ambientais

Danos a
propriedades

Reação química
com compostos
orgânicos voláteis
(COVs emitidos
principalmente por
carros e indústrias)
e óxidos de
nitrogênio para
formar o smog
fotoquímico.

Problemas respiratórios;
tosse; irritação nos olhos,
no nariz e na garganta;
agrava doenças crônicas,
como asma, bronquite,
efisema e problemas
cardíacos, reduz a
resistência a resfriados e
pneumonia; pode acelerar o
envelhecimento dos tecidos
do pulmão.

O ozônio pode
danificar plantas
e árvores; o
smog pode
reduzir a
visibilidade.

Danifica
borracha,
tecidos e
tintas.

(partículas
pequenas);
causa fumaça,
pó e neblina.
Ozônio

Gás irritante
altamente
reativo e de
odor
desagradável;
forma-se na
troposfera como
um importante
componente do
smog
fotoquímico.

Quadro 5.3 - Tipos, origens e efeitos dos principais poluentes do ar.
Fonte: Adaptado de MILLER, 2007.

Com relação à qualidade do ar no Município de Muitos Capões, o inventário de emissões ficará
restrito apenas à identificação das principais fontes poluidoras e aos possíveis contaminantes gerados
por fontes antrópicas móveis e estacionárias. Caberá à estudos posteriores a quantificação da emissão
destes poluentes e outros não abordados neste plano.
As emissões atmosféricas locais podem ultrapassar os limites do município de Muitos Capões,
causando uma redução da qualidade do ar e problemas de saúde em outros Municípios. A dispersão
atmosférica de poluentes será dependente da direção preferencial dos ventos e de outras variáveis
meteorológicas que irão definir a dispersão da pluma de poluentes. No município, a direção
preferencial dos ventos é nordeste, fazendo com que em condições específicas, a pluma de poluentes
atmosféricos gerada se disperse em direção aos municípios de André da Rocha e Protásio Alves,
ambos localizados a sudoeste de Muitos Capões.

5.9.1 Fontes Móveis de Poluição Atmosférica
Os veículos automotores contribuem de forma significativa para a poluição do ar nas zonas
urbanas, sendo responsáveis por uma grande parcela das emissões de gases de efeito estufa. A
população do Município de Muitos Capões no ano de 2008 era de 3.012 habitantes, segundo dados da
FEE (2009). No mesmo ano, o município contava com uma frota veicular de 654 veículos, implicando
num índice de motorização equivalente a 22,52% (DETRAN/RS, 2009), ou seja, aproximadamente 23
veículos a cada 100 habitantes. A frota veicular, o índice de motorização e a população do Município
de Muitos Capões estão apresentados na Tabela 5.29 para o período de 2004 a 2008.
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Tabela 5.29 - Frota veicular, população e índice de motorização do Município de Muitos Capões.
Ano

Frota Veicular(1)

População(2) (hab.)

Índice de Motorização (%)

2004

492

2.927

16,80

2005

536

2.944

18,20

2006

554

2.954

18,75

2007

627

2.969

21,12

2008

654

3.013

22,52

Fonte:

(1)

DETRAN/RS, 2009 e

(2)

FEE, 2009.

A população do município e a frota veicular aumentaram durante o período de 2004 a 2008,
resultando em um aumento no índice de motorização ao longo dos anos estudados. Porém, não se
pode dizer que o aumento do índice de motorização tem consequências sobre a qualidade do ar do
município, pois as fontes móveis de poluição do ar foram apenas identificadas. A

emissão

de

poluentes por veículos automotores varia de acordo com o tipo de combustível utilizado. Os motores a
gasolina emitem mais monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos voláteis (COVs), já os
motores a diesel emitem uma maior porcentagem de particulados (LORA, 2002). No Município de
Muitos Capões a maiorias dos veículos consomem gasolina como combustível, o que corresponde a
uma média de 68,3% dos veículos automotores durante o período de 2004 a 2008, segui do do diesel
por 17,3% (Tabela 5.30).
Tabela 5.30 - Distribuição de veículos por tipo de combustível no período 2004 - 2008.
Tipo de
Combustível

Quantidade de Veículos

2004

2005

2006

2007

2008

Média

(%)

Álcool/Gasolina

4

8

17

28

35

18,4

3,2

Álcool

54

52

56

57

55

54,8

9,6

Diesel

77

91

95

113

120

99,2

17,3

Gasolina/GNV

0

0

0

0

0

0

0
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Tipo de
Combustível

Quantidade de Veículos

Gasolina

352

379

379

416

429

391

68,3

S/C

5

6

7

13

15

9,2

1,6

Total

492

536

554

627

654

572,6

100,0

Fonte: DETRAN/RS, 2009.

A maior parte da população do Município de Muitos Capões concentra-se na zona rural, portanto
a circulação de veículos nas vias urbanas é bastante reduzida. A quantificação da emissão de
poluentes geradas por veículos automotores pode ser realizada com base na quilometragem ou no
consumo de combustíveis. De qualquer forma, estudos demonstram que as fontes móveis de poluição
são responsáveis por mais de 70% do total de poluentes atmosféricos emitidos nas regiões urbanas
(FEEMA, 2004).
5.9.2 Fontes Estacionárias de Poluição Atmosférica
As principais fontes estacionárias potencialmente poluidoras do ar no Município de Muitos
Capões são as atividades industriais, relacionadas no Quadro 5.4.
Atividade Industrial

Quantidade

Indústria de Beneficiamento de Madeiras

5

Quadro 5.4 - Atividades industriais potencialmente causadoras de poluição atmosférica.
Fonte: Muitos Capões - Secretaria de Fazenda, 2010.

A variedade de poluentes gerados por fontes estacionárias e a taxa de emissão variam de
acordo com o processo produtivo, matéria-prima e insumos. Portanto, é necessário um levantamento
mais detalhado no que diz respeito às emissões gasosas industriais. Contudo, pode-se dizer que o
beneficiamento de madeira gerar principalmente material particulado, e dependendo das atividades
desenvolvidas ao longo do processo produtivo, outros poluentes.
As atividades de extração de basalto também geram emissões atmosféricas, caracterizando
fontes estacionárias de poluição, constituídas principalmente de material particulado e pó de sílica. A
aplicação de agrotóxicos nas culturas agrícolas é outra atividade fonte de poluição atmosférica
estacionária no município, porém, ao contrário das indústrias não ocorre de forma pontual, mas sim
ocupando determinadas áreas na zona rural. Os principais poluentes emitidos por esta atividade são
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aerossóis, que podem ser constituídos por agentes químicos ou orgânicos, dependendo do tipo de
agrotóxico utilizado.

5.10 Uso de Agroquímicos
Segundo a Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF, 2010), defensivos agrícolas, ou
agroquímicos, são substâncias utilizadas na proteção das plantações. As lavouras são naturalmente
atacadas por doenças, insetos nocivos, plantas invasoras e ácaros que comprometem a produtividade
das culturas vegetais. Conforme definido na Lei Federal nº 7.802/1989 (BRASIL, 1989), “são produtos
e agentes de processos químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas,
nativas ou implantadas, de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da
ação danosa de seres vivos considerados nocivos.” Os defensivos químicos são desenvolvidos de
acordo com sua finalidade no controle das diferentes pragas: inseticidas, fungicidas, herbicidas,
acaricidas, formicidas, nematicidas e moluscicidas.
Estes produtos devem passar por testes visando enquadrá-los em determinadas classes; a
classificação toxicológica, que diz respeito apenas a quem manuseia o produto. Portanto, esta nada
tem a ver com exposição em longo prazo e nem com a segurança ambiental. São quatro as classes
toxicológicas:
•

Classe I: extremamente tóxico;

•

Classe II: altamente tóxico;

•

Classe III: moderadamente tóxico;

•

Classe IV: produto tóxico.
No Brasil a classificação toxicológica está a cargo do Ministério da Saúde, como define o Decreto

nº 4.074/02 (BRASIL, 2002), no seu artigo 6, inciso I.
Do ponto de vista ambiental, são realizados testes que também resultam na classificação do
produto, pelo Ministério do Meio Ambiente, através do Ibama, em quatro faixas:
•

Classe I: produto altamente perigoso;

•

Classe II: produto muito perigoso;

•

Classe III: produto perigoso;

•

Classe IV: produto pouco perigoso.
O uso de agroquímicos constitui-se em um dos grandes problemas ambientais atuais. Quer seja

pela extensão de áreas ocupadas por culturas que se utilizam destes, quer pelo seu potencial de risco
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à saúde ambiental como um todo. O potencial poluidor dos agroquímicos em relação às águas
superficiais e subterrâneas, contaminação do solo e comprometimento a saúde pública, tanto em
relação aos agricultores que tem contato direto com estes produtos, quanto o consumidor que recebe
os produtos contaminados pelos mesmos. Seu uso é justificado no rendimento das lavouras e no
atendimento à demanda de produtos agrícolas. Outra justificativa diz respeito ao melhor rendimento
da lavoura, que reduz a exploração de novas áreas e, portanto, a pressão sobre os recursos naturais.

5.10.1 Efeitos sobre a saúde
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS/1996) os agrotóxicos podem determinar três
tipos de intoxicação: aguda, subaguda e crônica. Na intoxicação aguda os sintomas surgem
rapidamente, algumas horas após a exposição excessiva, por curto período, a produtos extrema ou
altamente tóxicos. Pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave, a depender da quantidade
absorvida. Os sinais e sintomas são nítidos e objetivos.
A intoxicação subaguda ocorre por exposição moderada ou pequena a produtos altamente
tóxicos ou medianamente tóxicos e tem aparecimento mais lento. Os sintomas são subjetivos e vagos,
tais como dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, dor de estômago e sonolência entre outros.
A intoxicação crônica caracteriza-se por surgimento tardio, após meses ou anos, por exposição
pequena ou moderada a produtos tóxicos ou a múltiplos produtos, acarretando danos irreversíveis, do
tipo paralisias e neoplasias.
Essas intoxicações não são reflexo de uma relação simples entre o produto e a pessoa exposta.
Vários fatores participam de sua determinação, dentre eles os fatores relativos ao individuo exposto,
às condições de exposição ou condições gerais do trabalho.
• Características do produto: características toxicológicas, forma de apresentação,
estabilidade, solubilidade, presença de contaminantes, presença de solventes, etc.
• Características do indivíduo exposto: idade, sexo, peso, estado nutricional, escolaridade,
conhecimento sobre os efeitos a medidas de segurança, etc.
• Condições de exposição: condições gerais do trabalho, frequência, dose, formas de
exposição, etc.
As características clínicas das intoxicações por agrotóxicos dependem, além dos aspectos acima
citados, do fato de ter ocorrido contato/exposição a um único tipo de produto ou a vários deles. Nas
intoxicações agudas decorrentes do contato/exposição a apenas um produto, os sinais e sintomas
clínico-laboratoriais são bem conhecidos, o diagnóstico é claro e o tratamento definido. Em relação às
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intoxicações crônicas, o mesmo não pode ser dito. O quadro clínico é indefinido e o diagnóstico difícil
de ser estabelecido.
Outro aspecto a ser ressaltado refere-se à exposição a múltiplos agrotóxicos. O trabalhador
rural brasileiro frequentemente se expõe a diversos produtos, ao longo de muitos anos, disso
resultando quadros sintomatológicos combinados, mais ou menos específicos, que se confundem com
outras doenças comuns em nosso meio, levando a dificuldades e erros diagnósticos, além de
tratamentos equivocados (OPAS/OMS,1996). O Quadro 5.5, apresenta um resumo dos principais
sintomas agudos e crônicos, considerando a exposição única ou por curto período e a continuada por
longo período. O Quadro 5.6. mostra os efeitos da exposição prolongada a vários produtos
agrotóxicos.

Exposição

Sintomas

Agudos

Crônicos

- Cefaléia
- Tontura
- Náusea
- Vômito
- Fasciculação muscular
- Parestesias
- Desorientação
- Dificuldade respiratória
- Coma
- Morte

- Hemorragias
- Hipersensibilidade
- Terafogénese
- Morte fetal

- Paresia e paralisia reversíveis
- Ação neurotóxica retardada
irreversível
- Pancitopenia
- Distúrbios neuropsicológicos

- Lesão cerebral irreversível
- Tumores malignos
- Atrofia testicular
- Esterilidade masculina
-Alterações neurocomportamentais
- Neurifes periféricas
- Dermatites de contato
- Formação de catarata
- Atrofia do nervo óptico
- Lesbes hepáticas, etc.

Quadro 5.5: Sintomas de intoxicação por agrotóxico segundo tipo de exposição.
Fonte: Manual de Vigilância da Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (OPAS/OMS,1996)
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Sistema/órgão

Efeito

Sistema nervoso

Síndroma asteno-vegetativa, polineurite, radiculite,
encefalopatia, distonia vascular, esclerose cerebral,
neurite retrobulbar, angiopalia da retina.

Sistema respiratório

Traqueíte crônica, pneumofibrose, enfisema
pulmonar, asma brônquica.

Sistema cardiovascular

Miocardite tóxica crônica, insuficiência coronária
crônica, hipertensão, hipotensão.

Fígado

Hepatite crônica, colecistite, insuficiência hepática.

Rins

Albuminúria, nictúria, alteração do clearance da
uréia, nitrogênio e creatinina

Trato gastrointestinal

Gastrite crônica, duodenite, úlcera, colite crônica
(hemorrágica, espástica, formações polipóides),
hipersecreção e hiperacidez gástrica, prejuízo da
motricidade.

Sistema hematopoiético

Leucopenia, eosinopenia, monocitose, alterações na
hemoglobina.

Pele

Dermatites, eczemas

Olhos

Conjuntivite, blefarite

Quadro 5.6: Efeitos da exposição prolongada a múltiplos agrotóxicos
Fonte: Manual de Vigilância da Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos (OPAS/OMS,1996)

A ocorrência de efeitos neurotóxicos relacionados à exposição a agrotóxicos tem sido descrita
com maior frequência nos últimos anos. É o caso das paralisias causadas pela exposição aos
organofosforados, que podem aparecer tanto como um efeito crônico como na forma de uma ação
neurotóxica retardada, após uma exposição intensa, porém não necessariamente prolongada.
É importante realçar a ocorrência dos distúrbios comportamentais como efeito da exposição aos
agrotóxicos, que aparecem na forma de alterações diversas, como ansiedade, irritabilidade, distúrbios
da atenção e do sono.
Vale à pena salientar que sintomas não específicos presentes em diversas patologias,
frequentemente são as únicas manifestações de intoxicação por agrotóxicos, razão pela qual
raramente se estabelece esta suspeita diagnóstica. Esses sintomas compreendem principalmente os
seguintes:
• dor de cabeça;
• vertigens;
• falta de apetite;
• falta de forças;
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• nervosismo;
• dificuldade para dormir.
A presença desses sintomas em pessoas com história de exposição a agrotóxicos deve conduzir
à investigação diagnóstica de intoxicação por esses produtos.

5.10.2 A Utilização de Agroquímicos em Muitos Capões
Muitos Capões vem se destacando como um dos maiores produtores agrícola do Estado.
Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (2010) a agropecuária representa
75% da renda anual do município, sendo que deste seguimento a agricultura contribui com 95% do
total. No entanto, este perfil também está associado a um grande problema da região: o uso maciço,
e muitas vezes inadequado, de fertilizantes e agroquímicos.
Quanto a clinografia do município, esta é bastante uniforme e apresenta-se plana, o que
dificulta o escoamento superficial difuso, acarretando uma maior dificuldade de contaminação dos
recursos hídricos superficiais. Porém, a atividade agrícola é intensa em praticamente todo o território
do município, como se observa no Anexo Cartográfico I, portanto o risco de contaminação é alto.
Com relação ao uso de agroquímicos no Município de Muitos Capões, o foca-se aqui apenas a
identificação dos principais compostos utilizados nas culturas predominantes e os possíveis danos que
estes podem causar.
Dentre as atividades agrícolas de Muitos Capões, destacam-se o cultivo de grãos, sendo que as
culturas da soja, do milho e do trigo constituem a principal atividade econômica do município.
Os quadros 5.7, 5.8 e 5.9 apresentam os agrotóxicos mais utilizados em lavouras de milho, soja
e trigo, respectivamente, na região da Serra Gaúcha. Pode-se observar que a maioria dos princípios
ativos dos fungicidas pertence ao grupo químico dos triazois. Nos herbicidas o princípio ativo glifosato,
do grupo químico glicina substituída aparecem em todas as culturas. Dentre os inseticidas o produto
Decis, do grupo químico piretróides, utilizado nas três culturas pode variar de pouco tóxico (Decis 200
SC) até extremamente tóxico (Decis Ultra 100 CE).
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MILHO

Princípio Ativo

Produto Comercial

Fase da cultura

Herbicida

Glifosato

Glifosato 480 A

Pré plantio

Roundup Original

Pré plantio

Roundup WG

Pré plantio

Glifosato Nortox

Pré plantio

Primóleo

Pós emergência

Atrazinax 500

Pré e Pós emergência

Gesaprim

Pós emergência

Primestra

Pré e Pós emergência

Posmil

Pré e Pós emergência

Herbimix SC

Pré e Pós emergência

Primatop SC

Pré e Pós emergência

Mesotriona

Callisto

Pós emergência

Nicosulfuron

Sanson 40SC

Pós emergência

Tembotriona

Soberon

Pós emergência

Lambdacialotrina

Karate

Pós emergência

Diflubenzuron

Dimilin

Desenv. vegetativo

Clorpirifós

Lorsban

Desenv. Vegetativo

Vexter

Desenv. Vegetativo

Permetrina

Talcord

Desenv. Vegetativo

Tiametoxan

Cruiser 700

Tratamento sementes

Atrazina

Atrazina + Simazina

Inseticida
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MILHO

Fungicida

Princípio Ativo

Produto Comercial

Fase da cultura

Deltametrina

Decis

Desenv. Vegetativo

Epoxiconazol

Opera

Pré e Pós floração

Quadro 5.7 - Agrotóxicos mais utilizados na cultura de milho na região da Serra Gaúcha.
Fonte: Escritório Regional da Emater de Caxias do Sul, 2010.
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SOJA

Princípio Ativo

Produto Comercial

Fase da cultura

Herbicida

Glifosato

Glifosato Nortox

Pré e Pós emergência

Roundup Original

Pré e Pós emergência

Roundup WGl

Pré e Pós emergência

Trop

Pré e Pós emergência

Diflubenzuron

Dimilin

Desenv. Vegetativo

Permetrina

Talcord 250 CS

Desenv. Vegetativo

Lambdacialotrina

Karate

Desenv. Vegetativo

Metamidofos

Tamaron

Desenv. Vegetativo

Metafos

Enchimento grão

Triflumuron

Certero

Desenv. Vegetativo

Permetrin

Talcord

Desenv. Vegetativo

Deltametrina

Decis

Desenv. Vegetativo

Clorpirifós

Lorsban

Desenv. Vegetativo

Piraclostrobina + Epoxiconaxol

Ópera

Pré e Pós Floração

Tebuconazol

Folicur

Pré e Pós Floração

Ciproconazol + Trifloxistrobina

Sphere

Pré e Pós Floração

Ciproconazol + Azoxistrobina

Priori Xtra

Pré e Pós Floração

Tebuconazol + Trifloxistrobina

Nativo

Pré e Pós Floração

Inseticida

Fungicida

Quadro 5.8 - Agrotóxicos mais utilizados na cultura da soja na região da Serra Gaúcha.
Fonte: Escritório Regional da Emater de Caxias do Sul, 2010.
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TRIGO

Princípio Ativo

Produto Comercial

Fase da cultura

Herbicida

Glifosato

Roundup Original

Dessecação/Pré Plantio

Roundup WGl

Dessecação/Pré Plantio

Glifosato Nortox

Dessecação/Pré Plantio

Ally

Pós emergência

Hussar

Pós emergência

Diflubenzuron

Dimilin

Desenv. Vegetativo

Deltametrine

Decis

Desenv. Vegetativo

Lambdacialotrina

Karate

Ench. Grãos

Triflumuron

Certero

Desenv. Vegetativo

Clorpirifós

Lorsban

Floração

Tiamexotam

Cruiser

Trat. de sementes

Tebuconazole

Folicur

Desenv. Vegetativo

Piraclostrobina + Epoxiconaxol

Ópera

Des. Veg e Ench. grãos

Ciproconazol + Azoxistrobina

Priori Xtra

Des. Veg e Ench. grãos

Tebuconazol + Trifloxistrobina

Nativo

Des. Veg e Ench. grãos

Iodosulfuron Metílico

Inseticida

Fungicida

Quadro 5.9 - Agrotóxicos mais utilizados na cultura do trigo na região da Serra Gaúcha.
Fonte: Escritório Regional da Emater de Caxias do Sul, 2010.

Os triazois são organonitrogenados, formados por ligações duplas de nitrogênio. No ambiente
eles podem aumentar o nível de nitrogênio, o que poderia gerar ou agravar um processo de
eutrofização, por exemplo. Por outro lado, se forem metabolizados podem gerar compostos polares,
que podem chegar ao DNA. Se alcançarem a cadeia de DNA podem desorganizar a sequência das
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bases pirimídicas, porque quebram as ligações entre elas, então as bases tentam se reorganizar, e
nesse processo formam uma sequência diferente da original, alterando o padrão genético.
O glifosato, sal de isopropilamina de N – (fosfonometil) – glicina, C3H8NO5P, é um dessecante
sistêmico, pós-emergente, de largo espectro e não seletivo. Em contato com ervas daninhas
indesejadas é rapidamente absorvido pelas folhas, interrompendo a biossíntese de ácidos
aminoaromáticos essenciais. Assim, compromete a produção de clorofila e carotenóides, causando
danos celulares irreversíveis. Entre os danos mais comumente observados, a ruptura parcial do
cloroplasto e a perda de água do retículo endoplasmático rugoso são os mais importantes (KUKLINSK;
SOBRAL et al., 2001).
No plantio direto, quando o solo não sofre movimentação, o glifosato é usado nas dessecações
de coberturas vegetais e no controle de plantas invasoras.
No solo, o herbicida é fortemente absorvido aos colóides. Classificado como químico de
persistência média, permanece no ambiente de 30 a 90 dias, dependendo da fração mineral, do teor
de argila, do teor de matéria orgânica e da atividade microbiana (MONSANTO, 1980; MATTOS et al.,
2002). Estudos in vitro (WALSH et al. 2000) demonstraram que o glifosato reduz a produção de
progesterona em células de mamíferos, e afeta a mortalidade de células placentárias.
Os organofosforados são substâncias químicas que contém carbono e fósforo, sendo
geralmente obtidas através do uso de sais orgânicos do ácido fosfórico. Estes compostos tem a
capacidade de inibir a ação da enzima acetilcolinesterase, que é importante na regulação dos níveis
de acetilcolina. Uma vez que a acetilcolinisterase não pode mais decompor a acetilcolina, esta se
acumula nos receptores sinápticos, impedindo as transmissões nervosas.
Em estudos realizados na região de Mogi-Guaçu, a presença deste composto na água utilizada
para abastecimento público causou o aumento de suicídios e de câncer entre os agricultores que
tinham contato com agroquímicos que possuíam esta composição (ESPÍNDOLA et al., 2009).
Os fungicidas Folicur e Priori Xtra, ambos utilizados no milho e no trigo possuem classificação
toxicológica III, medianamente tóxicos, já o Opera, utilizado nas três principais culturas é de classe II,
altamente tóxico.
Considerando-se a extensão dos cultivos no município de Muitos Capões, onde o uso e
ocupação do solo se dá em cerca de 47,55% com atividade agrícola associada aos produtos
agroquímicos elencados, fica a recomendação para análises mais aprofundadas no que diz respeito ao
impacto disto sobre a saúde ambiental. Entendendo-se por saúde ambiental a saúde de todos os
elementos bióticos (seres humanos, fauna e flora) bem como o efeito sobre os fatores abióticos que
por sua vez afetam igualmente os bióticos. Estudos sobre os impactos de forma geral e sobre os
recursos hídricos em particular serão essenciais para compreender as relações de causa e efeito nas
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opções culturais do município. Desta forma poderão ser propostos programas e ações que busquem
minimizar estes efeitos.
Para evitar ou mitigar os prejuízos ambientais, diversas medidas de conservação devem ser
desenvolvidas e propostas, incluindo maneiras de estimular a adoção destas práticas pelos
agricultores.
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6 Meio Biótico
6.1 Flora e Vegetação
O estudo da vegetação, suas interações e seus componentes, são muito importantes uma vez
que elencam áreas próprias para o uso e manejo da terra. Do mesmo modo, subsidia programas de
recuperação de áreas degradadas, enriquece o conhecimento do potencial florestal dos municípios,
contribui para a educação ambiental em escolas e comunidades, auxilia na incorporação de Unidades
de Conservação e Áreas de Preservação Permanente e dá alternativas para paisagismo e arborização
urbana. Por isso, a vegetação é de total relevância, pois constitui o meio biótico necessário para a
sobrevivência humana e de outros animais.

6.1.1 Classificação Fitogeográfica Regional
O Estado do Rio Grande do Sul naturalmente apresenta dois tipos de vegetação ou biomas, o
das florestas (Mata Atlântica) e o dos campos (Pampa). Originalmente esses biomas ocupavam no
Estado, respectivamente, uma área de 98.327 km² e 131.896 km², mostrando a predominância de
vegetação campestre, caracterizada por formação semi-xerofítica, estabelecida pelas características
edáficas favoráveis do Estado. Estudos relacionados aos contingentes fitogeográficos e parâmetros de
distribuição de espécies vegetais indicam que o clima com umidade alta no Estado propicia a
vegetação florestal, porém isso não é observado, uma vez que a vegetação campestre é bastante
predominante. Desse modo, Rambo (1956) propõe que as formações vegetais contrastantes
ocorrentes no Rio Grande do Sul não são devido ao clima – o qual favoreceria predominantemente as
florestas – mas sim pelas condições pedológicas e edáficas presentes, as quais impedem um avanço
das matas em meio ao campo.
Os Biomas do Rio Grande do Sul são divididos em nove regiões fitogeográficas, conforme IBGE
(2004). As subdivisões apresentadas pelos autores são de formações florestais constituídas por
indivíduos arbóreos distribuídos em concordância com o clima atual e formações não-florestais
xerofíticas, xeromórficas e pioneiras, as quais não atingiram um nível de desenvolvimento e
organização equilibrados com o clima atual. As formações não-florestais se estabeleceram através das
condições edafo-climáticas presentes no Rio Grande do Sul, e as florestais distribuíram-se conforme
variações climáticas ocorridas recentemente no tempo geológico. A seguir é apresentado o mapa com
a distribuição das regiões fitogeográficas do Estado elaborado pela FEPAM (Figura 6.1).
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Figura 6.1 - Mapa temático das fitorregiões do Rio Grande do Sul - RADAM.
Fonte: FEPAM (acesso em 27/04/2010).

6.1.2 Vegetação no Município de Muitos Capões
O município de Muitos Capões, situado no nordeste rio-grandense, encontra-se numa região
com predomínio de campos (Estepe Gramíneo-Lenhosa), onde as florestas com Araucaria angustifolia
(Floresta Ombrófila Mista) se distribuem de forma marcante ao longo dos cursos d’água e sob a forma
de capões de diferentes dimensões (Figura 6.2).
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Figura 6.2 - Capões de matas de araucária em meio aos campos e vassourais no município
de Muitos Capões.
Foto: Acervo ISAM.

6.1.3 Diagnóstico
As formações vegetais, naturais e antrópicas encontradas no município de Muitos Capões são
identificadas e caracterizadas nesse capítulo.

6.1.3.1 Matas de Araucária
A Floresta Ombrófila Mista é caracterizada pela presença marcante da Araucaria angustifolia
(pinheiro-do-paraná), a qual dá o nome de pinheirais a esse tipo de vegetação. A distribuição desses
pinheirais, segundo Reitz e Klein (1966), é uma questão de acidentação do terreno. Essa espécie de
conífera ocorre em toda a borda superior do planalto, começando por Santa Maria até o extremo
nordeste, ocorrendo em grupos isolados ou densas sociedades, misturando-se com diversas outras
fitofisionomias do Estado (RAMBO, 1956). Devido a sua grande importância fitogeográfica e comercial,
ao longo de décadas tem sido extraída intensamente para fins lucrativos (RADAM BRASIL, 1986).
A área original de distribuição dessa floresta era de cerca de 200.000 km 2 de superfície,
ocorrendo desde o Paraná (40%), Santa Catarina (31%), Rio Grande do Sul (25%) e em manchas
esparsas no Estado de São Paulo (3%), chegando até o sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro (1%).
Essa formação pode ocorrer formando ilhas florestais esparsas, de formato mais ou menos circular e
tamanho variável, em meio à vegetação campestre, constituindo os denominados capões, ou
formando florestas contínuas de estruturação variada (SCUR, 2005).
As Matas de Araucária constituem uma vegetação complexa e de grande biodiversidade, dando
subsídios para o estabelecimento de populações de mamíferos de grande e de médio porte, assim
como uma gama de espécies de aves, répteis e anfíbios. Entretanto, essa floresta tem sido
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sistematicamente, desde o século retrasado, suprimida para uso madeireiro e substituída por
atividades de agropecuária (culturas anuais e perenes), como de milho e soja, e atividades de
silvicultura, como as de Pinus sp. e Eucalyptus sp.
A Floresta Ombrófila Mista no município de Muitos Capões ocorre em áreas florestais primárias
ou secundárias, em estágios médio e/ou avançado de regeneração, principalmente na forma de
florestas de galeria ou de capões, onde se encontra com presença dominante a Araucaria angustifolia
(araucária), assim como outras espécies arbóreas: Ilex brevicuspis (caúna), Ilex paraguariensis (ervamate), Sloanea monosperma (carrapicho), Matayba elaegnoides (camboatá-branco), Sebastiania

brasiliensis (leiteirinho), Vernonia discolor (vassourão-vermelho). Além de outras espécies de canelas,
como as imbúias, e espécies da família das Fabaceae, como o angico ( Parapiptadenia rigida) e a
grápia (Apuleia leiocarpa). No estrato inferior encontram-se espécies como Allophylus edulis (chalchal) e Allophyllus guaraniticus (chal-chal), Cupania vernalis (camboatá-vermelho), Myrsine guianensis
(capororoca), Myrciaria tennella (camboim), Rollinia rugulosa (araticum), e em alguns locais há
presença de populações de Merostachis multiramea (taquaruçu). Em meio a essa vegetação pode-se
encontrar subdivisões fisionômicas, como as formações de Xaxins (Dicksonia sellowiana).
A paisagem das matas é marcada pela presença da já citada araucária, compondo com outras
espécies, no conjunto, a fisionomia conhecida como “Mata Redonda”. Tal fisionomia é realçada na
paisagem pela presença de grandes espaços ocupados por vegetação herbácea, os campos de cima
da serra, onde a zona de transição entre o campo e a mata é evidenciada pela presença de espécies
como Schinus molle (aroeira-salso), Schinus weinmanifolius (aroeira-do-campo), Sebastiania

commersoniana (branquilho), além de Dicksonia sellowiana (xaxim-bugio) (IBAMA, 2009) ocorrendo
em mata fechada onde a umidade é elevada.
A seguir, apresenta-se um quadro com as principais espécies vegetais arbóreas relacionadas à
Floresta Ombrófila Mista (Quadro 6.1), citadas na bibliografia consultada (IBGE, 1984).
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Nome Científico

Família

Nome Comum

Lithraea brasiliensis

Anacardiaceae

bugre

Schinus terebinthifolius

Anacardiaceae

aroeira-vermelha

Rollinia rugulosa

Annonaceae

araticum

Ilex brevicuspis

Aquifoliaceae

caúna

Ilex paraguariensis

Aquifoliaceae

erva-mate

Araucaria angustifolia **

Araucariaceae

pinheiro-do-paraná

Asteraceae

vassourão-vermelho

Tabebuia alba

Bignoniaceae

ipê-amarelo

Dicksonia sellowiana **

Dicksoniaceae

xaxim-bugio

Sloanea monosperma

Elaeocarpaceae

carrapicho

Sebastiania commersoniana

Euphorbiaceae

branquilho

Sebastiania brasiliensis

Euphorbiaceae

leiteirinho

Myrocarpus frondosus

Fabaceae

cabreúva

Parapiptadenia rigida

Fabaceae

angico

Apuleia leiocarpa **

Fabaceae

grápia

Nectandra megapotamica

Lauraceae

canela-fedorenta

Nectandra lanceolata

Lauraceae

canela-amarela

Ocotea puberula

Lauraceae

canela-guaicá

Ocotea pulchella

Lauraceae

canela-lajeana

Ocotea porosa *

Lauraceae

imbúia

Cryptocarya aschersoniana

Lauraceae

canela-fogo

Luehea divaricata

Malvaceae

açoita-cavalo

Trichilia elegans

Meliaceae

catiguá

Myrsinaceae

capororoca

Blepharocalyx salicifolius

Myrtaceae

murta

Campomanesia xanthocarpa

Myrtaceae

guavirobeira

Myrciaria tennella

Myrtaceae

camboim

Vernonia discolor

Myrsine umbellata
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Merostachis multiramea

Poaceae

taquaruçu

Podocarpaceae

pinheiro-brabo

Rosaceae

pessegueiro-do-mato

Matayba elaeagnoides

Sapindaceae

camboatá-branco

Cupania vernalis

Sapindaceae

camboatá-vermelho

Allophylus edulis

Sapindaceae

chal-chal

Allophyllus guaraniticus

Sapindaceae

chal-chal

Styrax leprosus

Styracaceae

carne-de-vaca

Podocarpus lambertii
Prunus myrtifolia

* Em perigo
** Vulnerável

Quadro 6.1 - Espécies arbóreas predominantes na Floresta Ombrófila Mista.

Apesar do bom estado de conservação de alguns fragmentos de mata, moradores locais
informaram que antigamente, em função da instalação de serrarias, as espécies nativas eram seu
maior foco, principalmente Araucaria angustifolia (araucária) e Cedrela fissilis (cedro). Além disso,
principalmente espécies de canela e aroeira foram praticamente extintas, pois eram cortadas para
fazer palanques. Atualmente, observa-se uma intensa ocupação destas áreas para lavoura e para a
plantação de Pinus sp. e Eucalyptus sp..

6.1.3.2 Estepe Gramíneo-Lenhosa
Conforme Hueck (1972), as condições climáticas dos campos do Estado são adequadas para a
formação de florestas, entretanto isso não ocorre, uma vez que a ocorrência de espécies arbóreas em
meio ao campo não é frequente. Esse fato evidencia que outros parâmetros impedem o avanço das
matas no campo, sendo que estes seriam os fatores pedológicos e edáficos. Conforme destaca Porto
(2002), Longhi-Wagner (2003) e IBGE (2004), os campos presentes no Rio Grande do Sul (RS) se
relacionam com duas principais regiões, uma correspondendo aos campos de altitude do Planalto Sulbrasileiro, estando a nordeste do Estado e pertencendo ao Bioma Mata Atlântica, no qual está inserido
o município de Muitos Capões. A outra representa os campos meridionais do RS, sendo esses do
Bioma Pampa, atingindo o Estado em seus limites setentrionais.
A formação da Estepe Gramíneo-Lenhosa representa uma grande parte da totalidade das
formações estépicas no RS, abrangendo uma área de 26.518 km² (IBGE, 1986). A cobertura vegetal
dessa formação é de um tapete gramíneo-lenhoso contínuo, com a presença comum de espécies
como o capim-caninha (Andropogon latteralis), o capim-touceira (Sporobulus indicus e Eragrostis

baiensis), além de diversas espécies dos gêneros Stipa, Panicum, Erianthus, Piptochaetium, entre
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outros. Sem apresentar componentes arbóreos representativos, a distribuição de comunidades
gramíneo-lenhosas é devida às diferenças de temperatura e permeabilidade do solo, assim como às
diversas formas de manejo do campo. Dentre essas formas, a pressão exercida pelo gado e pelas
queimadas impróprias, feitas periodicamente, tem gerado significativas alterações na dinâmica
campestre, assim como uma diminuição na frequência de gramíneas anuais e cespitosas, dando lugar
a espécies de gramíneas rizomatosas, que são mais resistentes ao fogo e pisoteio do gado (IBGE,
1986). Além desse impacto é comum encontrar áreas de campo nativo substituídas pela plantação de
silviculturas, como as de Pinus sp. e Eucalyptus sp., as quais não respeitam a elevada diversidade
ocorrentes nas formações campestres, e em alguns casos entram em contraste com a legislação
ambiental.
No município de Muitos Capões a vegetação de Estepe Gramíneo-Lenhosa com mata de galeria
encontra-se distribuída em locais de drenagem rápida, de forma bastante esparsa, podendo ser
encontradas diversas subunidades campestres as quais são delimitadas por parâmetros físicos e
ecológicos, como o relevo e a saturação hídrica, e flora local. Além de campos secos, úmidos e
rupestres, pode-se encontrar no município a presença de formações extensas de vassourais, os quais
representam um estágio sucessional que antecede as matas (Figura 6.3). Portanto, onde esses
ocorrem, pode-se inferir que em determinada época houve a supressão de vegetação florestal, ou que
os mesmos encontram-se em áreas campestres propícias para vegetação arbustiva e subarbustiva.
Ocorrem também alguns banhados, que são áreas campestres em locais de drenagem lenta e com
alta umidade do solo.

Figura 6.3 - Vista geral de um fragmento de araucárias (Araucaria angustifolia) evidenciando-se a
presença de vassourais no município de Muitos Capões.
Fonte:Acervo ISAM.
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A seguir apresenta-se um quadro com as principais espécies vegetais relacionadas à Estepe
Gramíneo-Lenhosa (Quadro 6.2), citadas na bibliografia consultada (IBGE, 1984) e presentes no
banco de dados do Herbário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Nome Científico

Família

Nome Comum

Schinus molle

Anacardiaceae

aroeira-salso

Schinus weinmanifolius

Anacardiaceae

aroeira-do-campo

Apiaceae

gravatá-comum

Eupatorium pinnatifidum

Asteraceae

chirca

Baccharis coridifolia

Asteraceae

mio-mio

Baccharis articulata

Asteraceae

carquejinha

Baccharis trimera

Asteraceae

carqueja-graúda

Senecio brasiliensis

Asteraceae

maria-mole

Trichocline catharinensis*

Asteraceae

cravo-do-campo

Vernonia spp.

Asteraceae

Eupatorium spp.

Asteraceae

Cordia americana

Cordiaceae

guajuvira

Cyperus sp.

Cyperaceae

tiririca

Rhynchosia corylifolia

Cyperaceae

tiririca

Euphorbiaceae

branquilho

Erythrina cristagalli

Fabaceae

corticeira-do-banhado

Acacia caven

Fabaceae

espinilho

Desmodium sp.

Fabaceae

pega-pega

Senna occidentalis

Fabaceae

fedegoso-baixo

Luehea divaricata

Malvaceae

açoita-cavalo

Eugenia uniflora

Myrtaceae

pitangueira

Blepharocalyx salicifolius

Myrtaceae

murta

Myrrhinium atropurpureum

Myrtaceae

pau-ferro

Poaceae

grama-jesuíta

Eryngium horridum

Sebastiania commersoniana

Axonopus fissifolius
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Nome Científico

Família

Nome Comum

Paspalum notatum

Poaceae

grama-forquilha

Andropogon lateralis

Poaceae

capim-caninha

Sporobolus indicus

Poaceae

capim-touceirinha

Eragrostis bahiensis

Poaceae

capim-açu

Stipa sp.

Poaceae

flechinha

Aristida sp.

Poaceae

capim-barba-de-bode

Panicum sp.

Poaceae

capim

Erianthus sp.

Poaceae

macega

Piptochaetium sp.

Poaceae

flechilha

Polygala pulchella

Polygalaceae

barba-de-são-jorge

Salix humboldtiana

Salicaceae

salgueiro

Pouteria salicifolia

Sapotaceae

mata-olho-branco

Styrax leprosus

Styracaceae

carne-de-vaca

Thymelaeaceae

embira

Daphnopsis racemosa
* Em perigo
** Vulnerável

Quadro 6.2 - Espécies arbóreas e herbáceas predominantes na Estepe Gramíneo-Lenhosa.

Dentre os impactos ocorridos em áreas de campos nativos no município de Muitos Capões,
evidencia-se a agricultura (lavouras de soja e milho, principalmente) e pecuária extensiva (criação de
gado bovino e ovino), o uso indiscriminado do fogo para o manejo e a plantação de silviculturas como
de Pinus sp. e Eucalyptus sp. Dessa forma, é necessário que haja um programa de educação
ambiental para o homem do campo, para que o mesmo possa entender a importância da conservação
dos campos nativos. A conscientização ambiental visando à conservação é necessária, uma que vez
que esses campos apresentam elevada taxa de diversidade em termos de espécies vegetais e abrigam
em alguns casos, remanescentes de vegetação original que representam refúgios para diversas
espécies da fauna silvestre.

6.1.4 Estação Ecológica de Aracuri
O município de Muitos Capões abriga a Estação Ecológica de Aracuri (28°13’S e 51°10’W),
localizada a uma altitude de aproximadamente 700 metros, e que possui uma área de 274,49 ha
(Plano de Manejo, 2008). Essa Estação Ecológica foi criada em 02 de Junho 1981, pelo Decreto
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Federal nº 86.061/81 (BRASIL, 1981), com o objetivo de proteger uma amostra representativa do
ecossistema de Araucária (Araucaria angustifolia) que abrange uma área utilizada por uma das
espécies de psitacídeos mais ameaçados de extinção, o papagaio-charão (Amazona pretrei).
A Estação Ecológica de Aracuri representa uma porção territorial de inestimável valor para a
conservação da natureza, configurando-se num importante banco genético de biodiversidade que
desempenha papel fundamental na regeneração, manutenção e desenvolvimento vegetacional de
ecossistemas naturais, tanto em escala local quanto regional.
A Estação é composta por quatro diferentes tipos vegetacionais, caracterizada por aspectos
fisionômicos, composição florística e condições ecológicas: floresta de araucária, vassoural, campos e
banhados (WAECHTER et al., 1984 apud. ESPERANDIO et al., 2008).
A Floresta Ombrófila Mista ocupa aproximadamente 25% da área da Estação, apresentando
uma estrutura extremamente variada, ora predominando agrupamentos densos com abundância de
Lauráceas e ora agrupamentos poucos desenvolvidos com predomínio de Podocarpus lambertii
(pinheirinho), Drimys brasiliensis (casca-d’anta) e Aquifoliáceas (LEITE E KLEIN, 1990 apud FABRES

et al., 2008). Além disso, na porção que sofreu menos distúrbios, possivelmente com características
próximas à vegetação original, a mata alcança cerca de 28m de altura (WAECHTER et al., 1984 apud
ESPERANDIO et. al., 2008). Observa-se também a presença de epífitas, trepadeiras e abundante
serrapilheira na porção da mata conservada.
O vassoural é a vegetação predominante da Estação (68%), considerada um estágio
intermediário entre campos e florestas (IBAMA, 2009). É uma formação secundária dominada por
espécies do gênero Baccharis (Kindel, 1996 apud Fabres et al., 2008) que ocorre em locais
originalmente cobertos por mata que foram desmatados e posteriormente abandonados, sendo
caracterizada pelo arbusto dominante carquejinha (Baccharis articulata) (Figura 6.4), com cerca de
1,5 metros de altura média.

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

152

Figura 6.4 - Baccharis articulata.
Fonte:Acervo ISAM

Os campos estão confinados atualmente em pequenas áreas, sendo anteriormente mantidos
pelas queimadas e pastoreio, com a maioria das espécies ocorrentes pertencentes às famílias
Gramineae, Compositae e Leguminosae.
Já os banhados ocupam cerca de 7% da área da Estação e ocorrem em solos de lenta
drenagem entre as coxilhas, sendo distinguidos pela abundância do gravatá-do-banhado ( Eryngium

pandanifolium), em conjunto com várias outras espécies herbáceas e arbustivas.
No Plano de Manejo da ESEC Aracuri (2008) encontra-se uma lista com 318 espécies vegetais
de Pteridophyta, Gymnospermae e Angiospermae pertencentes a 80 famílias, que foi resultada da
consolidação dos dados secundários sobre a flora da ESEC Aracuri, acrescidos de dados primários
obtidos in loco. Destas 318 espécies, 13 espécies pertencentes a 13 famílias, encontram-se nas Listas
nacional e regional da Flora Ameaçada de Extinção. Esse mesmo Plano de Manejo contém também
uma relação da flora exótica encontrada na ESEC Aracuri, onde foram registradas 16 espécies
pertencentes a 15 famílias.
Os principais impactos observados na Estação Ecológica de Aracuri são as atividades
agropecuárias, queimadas, falta de corredores ecológicos, proteção insuficiente dos recursos hídricos,
baixo nível de conhecimento dos ecossistemas da região, além de outros aspectos oriundos do uso de
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agrotóxicos, plantio de transgênicos, invasão de espécies exóticas e o atropelamento de animais
silvestres.

6.1.5 Prognóstico e Considerações finais
Os principais impactos observados sobre a vegetação do município vem da época de
colonização, os quais utilizavam a madeira retirada da vegetação nativa (muitas vezes de Araucaria

angustifolia) para construção de suas casas e feitorias. Nos dias de hoje, observam-se outros
impactos como o uso incorreto da terra e dos recursos hídricos para a agropecuária e silvicultura. As
matas ciliares do município evidenciam esse fato, pois não são conservadas de maneira concordante
com a Resolução CONAMA n° 303/02 (BRASIL, 2002), em seu Artigo 3°, constituindo os parâmetros
mínimos de trinta metros para qualquer curso d'água, com até dez metros de largura.
Apesar do município não apresentar crescimento urbano acentuado, o que geraria maior
impacto ambiental na vegetação, seria o uso indiscriminado da terra de maneira não-sustentável o
que poderá levar a escassez de áreas cultiváveis e férteis. Abaixo são citados os principais impactos
decorrentes do uso da terra no município:
•

Prática de corte sem devida autorização de órgão competente e conhecimento da vegetação;

•

Plantio de espécies exóticas sem devido conhecimento da terra e do local de plantação;

•

Espécies nativas ameaçadas coletadas para fins paisagísticos;

•

Uso incorreto do fogo em áreas de campo;

•

Uso de áreas verdes com potencial conservacionista, sendo utilizadas de forma inapropriada
para implantações agrícolas.
A partir do apresentado, sugere-se a necessidade da implantação de programas de educação

ambiental para o homem do campo, para que esse possa aprender conceitos básicos de
sustentabilidade e conservação de áreas de proteção permanente. É necessário que haja também um
controle dos impactos antrópicos nas áreas de vegetação nativa, sendo necessário um estudo das
áreas próprias para plantio de silviculturas e implementação de lavouras, pecuária e agricultura, o que
constituirá o Zoneamento Agroambiental. Para tal finalidade, sugere-se a determinação legal das
áreas de Preservação Ambiental Municipal, para que as mesmas sejam recuperadas e conservadas.
Para tal finalidade é necessário também que a Prefeitura Municipal incentive programas e projetos de
reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, em especial, projetos que prevejam o plantio
contínuo de mudas de espécies nativas, além de propostas de restauração de ambientes degradados
relacionados às Matas de Araucárias, uma vez que as mesmas constituem refúgios e corredores
ecológicos para uma gama de animais muitas vezes ameaçados de extinção no Estado.
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Dentre as espécies citadas acima às quais merecem especial atenção, uma vez que pela
legislação tornam-se imunes ao corte, destaca-se a Araucaria angustifolia. Conforme a Lei Estadual nº
9.519/92 - Código Florestal Estadual (RIO GRANDE DO SUL, 1992) - art. 14 “Visando à perpetuação
da espécie, fica proibido o abate da Araucaria angustifolia em floresta nativa com diâmetro inferior a
40 (quarenta) centímetros e altura de 1,30 metros do solo”.

6.2 Fauna
O Brasil possui aproximadamente 22% da biodiversidade mundial, sendo favorecido tanto por
seu tamanho como por suas características ambientais, já que apresenta também uma grande
diversidade de biomas e ecossistemas. Essa biodiversidade ocorre em todos os grandes grupos,
inclusive na fauna, onde aparecem, por exemplo, cerca de 650 mamíferos, o que equivale a mais de
10% das espécies conhecidas do grupo (REIS et al., 2006).
Além da biodiversidade, também chama atenção o grau de endemismo dos ambientes que o
compõe. Por exemplo, os biomas da Mata Atlântica e dos Campos Sulinos apresentam endemismos de
26 e 27%, respectivamente, em comparação com os outros biomas mundiais.
Apesar de estes dados fornecerem uma visão ampla da importância da conservação destes
biomas, a distribuição e a área de ocorrência da maioria das espécies não são bem conhecidas. Isso
se deve a diversos motivos, dentre os quais se destaca a escassez de pesquisadores e de recursos –
no Brasil existem pouco mais de 50 sistematas de vertebrados, sendo que a maioria das descrições de
espécies é feita por pesquisadores estrangeiros. Isto é agravado pela carência ou mesmo ausência de
instituições de pesquisa especializadas em biologia da conservação em locais estratégicos (112
museus de História Natural no Brasil e 1.500 nos EUA). Da mesma forma, faltam coleções regionais de
áreas ou regiões geográficas, que com o passar do tempo formariam uma representação quase
integral da fauna. Também se observa a falta de uma sistematização das amostragens, seletividade
de coleta restrita a alguns grupos, tamanhos e tipos de armadilha e até mesmo os horários em que
são feitos os levantamentos, que acabam por dificultar ainda mais o conhecimento dos aspectos
biológicos das espécies e mesmo o conhecimento da própria diversidade local ou regional.
Em termos de áreas de conservação para proteção da diversidade biológica, o Ministério do
Meio Ambiente (MMA) afirma que as Unidades de Conservação protegem 8,5% do território brasileiro,
porém, o WWF (Fundo Mundial da Natureza) afirma que a superfície total das unidades de
conservação de uso restrito minimamente ou razoavelmente implementadas representa 0,4% da
superfície total do país (PRIMACK e RODRIGUES, 2001). O Rio Grande do Sul possui 21 áreas sob
algum nível de proteção, sendo 11 estaduais e 10 federais. Contudo, essas áreas abrangem menos de
2% do território gaúcho – existem 470.116,97 ha de áreas preservadas para um total de 28.206.200
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ha. Isso se torna um fator preocupante, pois as áreas protegidas podem ser estabelecidas a fim de
conservar espécies únicas.
Infelizmente, a criação de áreas protegidas ainda é vista como um limitador de oportunidades
econômicas. Além disso, outros fatores como desmatamento (95% das florestas originais e quase a
totalidade dos campos nativos), expansão e disseminação do Pinus, programas governamentais mal
elaborados, como o Pró-Várzea (1960-1980), a construção de usinas, a caça ilegal, a captura e criação
em cativeiro e a criação de gado tem contribuído para que muitas espécies passem à condição de
ameaçadas (FONTANA et al., 2003).
A legislação nacional em vigor, no que tange a fauna, é baseada em grande parte na Lei nº
5.197/67 (BRASIL, 1967) que dispõe sobre proteção à fauna, com a inclusão de alguns artigos pela
Lei nº 7.653/88 (BRASIL, 1988), e redação sobre as unidades de conservação dadas pela Lei nº
9.985/00 (BRASIL, 2000), entre outras alterações. Entre outros pontos, essa lei proíbe o comércio de
espécimes da fauna silvestre, dispõe sobre a caça e estabelece a licença para coleta por cientistas.
Destaca-se ainda, a nível nacional, a Lei nº 9.605/98 (BRASIL, 1998), conhecida como Lei dos Crimes
Ambientais, regulamentada pelo Decreto nº 6.514/08 (BRASIL, 2008) que substituiu o Decreto nº
3.179/99 (BRASIL, 1999), estabelecendo as penas e multas a serem aplicadas sobre as infrações
ambientais, inclusive crimes contra a fauna.
No Rio Grande do Sul, particularmente, tem-se a Lei nº 11.520/00 (RIO GRANDE DO SUL,
2000), que institui o Código Estadual do Meio Ambiente do Estado, que em seu artigo 165 protege as
espécies de animais nativos do Estado. A mesma considera bens públicos, de uso restrito as espécies
da fauna silvestres autóctones, bem como as migratórias, em qualquer fase de seu desenvolvimento,
seus ninhos, abrigos, criadouros naturais, hábitats e ecossistemas necessários a sua sobrevivência.
Destaca-se ainda o Decreto nº 34.256/92 (RIO GRANDE DO SUL, 1992), que cria o Sistema Estadual
de Unidades de Conservação – SEUC e o Decreto nº 38.814/98 (RIO GRANDE DO SUL, 1998), que o
regulamenta.
Importantes instrumentos de política ambiental surgidos são as listas e livros vermelhos. Esses
indicam quais as espécies necessitam de proteção especial e ainda possibilitam uma visão geral de
quais são os problemas em relação à preservação da diversidade biológica, fornecendo subsídios para
a criação de unidades de conservação. A fauna está intimamente associada à vegetação, o que
justifica a preservação das formações vegetais a ela associada. O diagnóstico da fauna, seus hábitos,
comportamento, entre outros, permitem o planejamento para a manutenção do seu hábitat e
consequentes condições de preservação.
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A primeira Lista Vermelha Nacional foi publicada em 1973 e continha 86 táxons. Atualizações
posteriores ocorreram em 1989 e 2002, quando se chegou a 634 táxons, entre animais terrestres,
aquáticos, vertebrados e invertebrados.
No Rio Grande do Sul, a Lista oficial das espécies ameaçadas de extinção foi homologada pelo
Decreto Estadual nº 41.672/02 (RIO GRANDE DO SUL, 2002) e foi a primeira ferramenta gerada pelo
Projeto Livro Vermelho, publicado em 2004 e que apresenta 261 espécies animais ameaçadas de
alguma forma ou mesmo regionalmente extintas. Destas, 216 são vertebrados, sendo 128 espécies de
aves, 33 de mamíferos, 28 de peixes, 17 de répteis e 10 de anfíbios.
Nos últimos 40 anos, a preocupação com a conservação da biodiversidade mundial tem levado
a um acompanhamento mais próximo das espécies ameaçadas de extinção através da divulgação de
listas e livros vermelhos abordando a situação dessas espécies nas mais diversas escalas. Esses têm
sido utilizados como ferramentas para orientar esforços de conservação em todo o mundo e se
constituem em instrumentos poderosos de sensibilização e persuasão. Porém, para uma abordagem
mais ecológica da conservação, o objetivo passa a ser a conservação da integridade dos ecossistemas
e habitats de uma região, de modo a garantir que espécies comuns se mantenham e possam ser tão
importantes quanto salvar espécies raras (FONTANA et. al., 2003).
A disponibilidade de um livro vermelho constitui-se em um grande avanço nos esforços de
preservação das espécies, contudo, não é garantia de informações completas sobre essas, limitado
em si por diversos fatores, entre os quais se destaca a insuficiência de dados ecológicos ocasionada
pela carência de pesquisadores especialistas para cobrir todas as regiões ou toda a diversidade
existente.

6.2.1 Metodologias para estudo da fauna
Metodologias de trabalhos de levantamentos faunísticos dependem do grupo ou táxon que se
quer investigar. Em vertebrados, coletas e capturas de animais dependem, além do cumprimento das
exigências legais (Cadastro no SISBio e obtenção da licença), da eficiência das metodologias
adotadas, seja no tipo de armadilha e local de instalação, malha de rede, horário de procura,
sazonalidade, entre outros aspectos.
Um dos métodos comumente usados é a observação indireta pela presença de vestígios: pêlos,
penas, fezes, pegadas, vocalização, mudas de pele e sinais de atividade. O uso de armadilhas
fotográficas também é bastante difundido, principalmente para animais noturnos e de difícil
observação.
A quantidade de métodos e técnicas empregadas influencia diretamente a fidelidade dos
levantamentos de diversidade. Aliás, esse é um dos principais fatores muitas vezes negligenciado nos
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levantamentos, pois na prática o que se observa é que são amostradas um número razoável de aves,
répteis e grandes mamíferos enquanto alguns táxons como anfíbios, morcegos e roedores aparecem
apenas com poucas espécies e geralmente aquelas tidas como comuns. Vale lembrar que no Brasil,
das cerca de 650 espécies de mamíferos descritas, cerca de 370 são de morcegos e roedores (REIS et

al., 2006), o que seria de se esperar que esses animais fossem mais frequentes nos levantamentos
faunísticos.
Aqui adotamos o uso de dados secundários, obtidos de registros bibliográficos de diversas
fontes, como publicações sobre o tema, Estudos de Impacto Ambiental, estudos ambientais diversos
realizados nos municípios, visualização de animais vivos ou mortos, registros fotográficos com
procedência definida e confiável, e registros de coleções científicas.
A classificação e nomenclatura taxonômicas adotadas no presente plano foram baseadas em
obras de referência para cada grupo. Assim, destacamos Reis et al. (2006) - Mamíferos do Brasil;
CBRO (2009) - Lista das Aves do Brasil; Lema (2002) - Os répteis do Rio Grande do Sul; Kwet e DiBernardo (1999) – Anfíbios-amphibien-amphibians; Reis et al. (2003) - Check list of the freshwater
fishes of South and Central America.

6.2.2 Fauna do Município de Muitos Capões
O município de Muitos Capões inclui em seus domínios formações vegetais que compreendem a
Floresta Ombrófila Mista e a Estepe Gramíneo-Lenhosa. Com relação à fauna, um fator muito
relevante nesse município é a presença da Estação Ecológica de Aracuri, que se constitui em um
importante refúgio para a fauna da região, concentrando considerável número de espécies e de
indivíduos, incluindo espécies ameaçadas nacional e regionalmente, e que garante a conservação de
uma amostra da Floresta Ombrófila Mista nessa região. Abriga um número significativo de aves e
mamíferos de grande e médio porte, sendo que isso pode estar relacionado à farta alimentação
existente no local em comparação com seu entorno. Um dos propósitos da criação dessa Estação foi a
proteção do papagaio-charão (Amazona pretrei), pois a mesma tem sido considerada como um
importante ponto de dormitório e alimentação da espécie em épocas da produção do pinhão (Figura
6.5). Porém, hoje se tornou uma área secundária na estratégia de sobrevivência da espécie em
relação a sua situação anterior.
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Figura 6.5 - Papagaio-charão (Amazona pretrei).
Fonte: Plano de manejo estação ecológica de Aracuri (2008)

Tendo em vista a presença da Estação Ecológica de Aracuri no município de Muitos Capões,
adota-se aqui o critério de apresentar a fauna encontrada na Estação e também que esteja associada
às diferentes formações vegetais encontradas no município de Muitos Capões (esse critério também
se justifica do ponto de vista ecológico, uma vez que a fauna está intrinsecamente associada à
vegetação). Dessa forma, é plausível aceitar a existência de exemplares da fauna associados às duas
formações vegetais. As áreas de contato entre diferentes formações podem abrigar uma fauna
diferenciada, com espécies mais generalistas em termos de hábitat, em relação ao interior de cada
formação, onde normalmente predominam espécies mais especialistas. Segundo Bencke (2007),
relativamente poucas espécies são limitadas pela abrupta transição entre ambientes campestres e
florestais ao longo da escarpa do Planalto (convencionada como limite do Pampa), mas por outro
lado, uma série de espécies que têm distribuição essencialmente restrita à zona pampeana são
compartilhadas por essa região apenas, ou principalmente, com os campos de topo de planalto do
nordeste do Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina.
A seguir, apresentam-se listagens de espécies com ocorrência registrada no município
(registradas na Estação Ecológica de Aracuri e/ou depositadas em coleções científicas) e/ou espécies
relativamente comuns associadas a estas formações vegetais (Quadros 6.4 e 6.5 e Anexo A.X). A lista
das espécies sob alguma ameaça de extinção (FONTANA et al., 2003) são apresentadas também em
separado (Quadro 6.3).
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Répteis
Família

Nome científico

Nome vulgar

Categoria

Colubridae

Dipsas incerta

Dormideira-das-árvores

Vulnerável

Colubridae

Philodryas arnaldoi

Parelheira-do-mato

Vulnerável

Viperidae

Bothrops cotiara

Cotiara

Vulnerável

Aves
Família

Nome científico

Nome vulgar

Categoria

Accipitridae

Percnohierax leucorrhous

Gavião-de-sobre-branco

Criticamente em perigo

Accipitridae

Spizaetus ornatus

Gavião-de-penacho

Provavelmente extinta

Columbidae

Patagioenas cayennensis

Pomba-galega

Vulnerável

Psittacidae

Amazona vinacea

Papagaio-do-peito-roxo

Em Perigo

Psittacidae

Amazona pretrei

Papagaio-charão

Vulnerável

Furnariidae

Clibanornis dendrocolaptoides

Cisqueiro

Vulnerável

Furnariidae

Leptasthenura platensis

Rabudinho

Criticamente em perigo

Emberizidae

Sporophila angolensis

Curió

Em Perigo

Threskiornithidae

Mesembrinibis cayennensis

Coró-coró

Em Perigo

Troglodytidae

Cistothorus platensis

Corruíra-do-campo

Em Perigo

Icteridae

Xanthopsar flavus

Veste-amarela

Vulnerável

Mamíferos
Família

Nome científico

Nome vulgar

Categoria

Didelphidae

Chironectes minimus

Cuíca-d’água

Vulnerável

Myrmecophagidae

Tamandua tetradactyla

Tamanduá-mirim *

Vulnerável

Atelidae

Alouatta guariba clamitans

Bugio-ruivo

Vulnerável

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Lobo-guará

Criticamente em perigo

Felidae

Leopardus pardalis

Jaguatirica

Vulnerável

Felidae

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato-pequeno

Vulnerável

Felidae

Leopardus wiedii

Gato-maracajá

Vulnerável

Felidae

Puma concolor

Puma

Em Perigo

Felidae

Puma yagouaroundi

Gato mourisco

Vulnerável

Mustelidae

Eira Barbara

Irara

Vulnerável

Mustelidae

Lontra longicaudis

Lontra

Vulnerável

Procyonidae

Nasua nasua

Quati

Vulnerável

Mamíferos
Família

Nome científico

Nome vulgar

Categoria

Tayassuidae

Pecari tajacu

Cateto

Em Perigo

Cervidae

Mazama americana

Veado-mateiro

Em Perigo

Cervidae

Mazama gouazoupira

Veado-virá

Vulnerável

Cervidae

Mazama nana

Veado-bororó

Criticamente em perigo
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Cervidae

Ozotoceros bezoarticus

Veado-campeiro

Criticamente em perigo

Cavidae

Dasyprocta azarae

Cutia

Vulnerável

Cavidae

Cuniculus paca

Paca

Em Perigo

Quadro 6.3 - Lista das espécies ameaçadas.
Peixes
Família

Nome científico

Nome vulgar

Loricariidae

Hemipsilichthys hystrix

Cascudo

Loricariidae

Eurycheilichthys sp.

Cascudinho

Loricariidae

Rineloricaria microlepidogaster

Cascudo-viola

Loricariidae

Rineloricaria sp.

Cascudo-viola

Cichlidae

Crenicichla punctata

Joaninha

Cichlidae

Crenicichla sp.

Joaninha

Heptapteridae

Heptapterus mustelinus

Jundiá-cobra

Heptapteridae

Heptapterus sp.

Jundiá-cobra

Crenuchidae

Characidium pterostictum

Canivete

Characidae

Astyanax sp.

Lambari

Anfíbios
Família

Nome científico

Nome vulgar

Bufonidae

Bufo ictericus

Sapo

Leptodactylidae

Physalaemus gracilis

Caçote

Leptodactylidae

Limnomedusa macroglossa

Rã-dos-riachos

Répteis
Família

Nome científico

Nome vulgar

Colubridae

Dipsas incerta

Dormideira-das-árvores

Colubridae

Philodryas arnaldoi

Parelheira-do-mato

Colubridae

Philodryas olfersii

Cobra-verde *

Colubridae

Boiruna maculata

Muçurana-comum *

Colubridae

Xenodon neuwiedi

Boipeva-rajada

Viperidae

Bothrops cotiara

Cotiara *

Viperidae

Bothrops jararaca

Jararaca *

Teiidae

Tupinambis merianae

Lagarto, Tejuaçu *

Aves
Família

Nome científico

Nome vulgar

Tinamidae

Crypturellus obsoletus

Inhambuguaçu

Cracidae

Penelope obscura

Jacuaçu

Accipitridae

Percnohierax leucorrhous

Gavião-de-sobre-branco

Accipitridae

Ictinia plumbea

Sovi *

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

161

Accipitridae

Accipiter striatus

Gavião-miúdo *

Accipitridae

Spizaetus ornatus

Gavião-de-penacho

Columbidae

Columbina talpacoti

Rolinha-roxa

Columbidae

Columbina picui

Rolinha-picui *

Columbidae

Patagioenas cayennensis

Pomba-galega *

Columbidae

Leptotila rufaxilla

Juriti-gemedeira

Columbidae

Geotrygon montana

Pariri

Psittacidae

Pyrrhura frontalis

Tiriba-de-testa-vermelha

Psittacidae

Amazona vinacea

Papagaio-do-peito-roxo

Psittacidae

Amazona pretrei

Papagaio-charão

Cuculidae (Cuculinae)

Piaya cayana

Alma-de-gato *

Cuculidae (Cuculinae)

Coccyzus melacoryphus

Papa-lagarta-acanelada *

Strigidae

Megascops choliba

Corujinha-do-mato

Strigidae

Strix hylophila

Coruja-listrada

Nyctibiidae

Nyctibius griseus

Mãe-da-lua

Caprimulgidae

Lurocalis semitorquatus

Tuju

Caprimulgidae

Nyctidromus albicollis

Bacurau

Caprimulgidae

Caprimulgus rufus

João-corta-pau

Caprimulgidae

Hydropsalis torquata

Bacurau-tesoura *

Trochilidae (Trochilinae)

Stephanoxis lalandi

Beija-flor-de-topete

Trochilidae (Trochilinae)

Chlorostilbon lucidus

Besourinho-de-bico-vermelho

Trochilidae (Trochilinae)

Leucochloris albicollis

Beija-flor-de-papo-branco

Trogonidae

Trogon surrucura

Surucuá-variado

Picidae

Picumnus nebulosus

Pica-pau-anão-carijó

Picidae

Veniliornis spilogaster

Picapauzinho-verde-carijó

Picidae

Piculus aurulentus

Pica-pau-dourado

Picidae

Colaptes melanochloros

Pica-pau-verde-barrado *

Thamnophilidae

Thamnophilus ruficapillus

Choca-de-chapeu-vermelho *

Thamnophilidae

Thamnophilus caerulescens

Choca-da-mata

Conopophagidae

Conopophaga lineata

Chupa-dente

Formicariidae

Chamaeza campanisona

Tocava-campainha

Dendrocolaptidae

Sittasomus griseicapillus

Arapaçu-verde

Dendrocolaptidae

Xiphocolaptes albicollis

Arapaçu-de-garganta-branca

Aves
Família

Nome científico

Nome vulgar

Dendrocolaptidae

Dendrocolaptes platyrostris

Arapaçu-grande

Dendrocolaptidae

Lepidocolaptes falcinellus

Arapaçu-escamado-do-sul *

Furnariidae

Furnarius rufus

João-de-barro *
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Furnariidae

Leptasthenura platensis

Rabudinho

Furnariidae

Leptasthenura striolata

Grimpeirinho

Furnariidae

Leptasthenura setaria

Grimpeiro

Furnariidae

Synallaxis cinarescens

Pi-puí

Furnariidae

Synallaxis spixi

João-teneném *

Furnariidae

Cranioleuca obsoleta

Arredio-oliváceo *

Furnariidae

Clibanornis dendrocolaptoides

Cisqueiro

Furnariidae

Syndactyla rufosuperciliata

Trepador-quiete

Furnariidae

Phylidor rufum

Limpa-folha-de-testa-baia

Furnariidae

Lochmias nematura

João-porca

Furnariidae

Heliobletus contaminatus

Trepadorzinho *

Tyrannidae (Pipromorphine)

Leptopogon amaurocephalus

Cabeçudo

Tyrannidae (Pipromorphine)

Poecilotriccus plumbeiceps

Tororó

Tyrannidae (Elaeninae)

Phyllomyias virescens

Piolhinho-verdoso

Tyrannidae (Elaeninae)

Phyllomyas fasciatus

Piolhinho

Tyrannidae (Elaeninae)

Elaenia parvirostris

Guaracava-de-bico-curto

Tyrannidae (Elaeninae)

Elaenia mesoleuca

Tuque

Tyrannidae (Elaeninae)

Phylloscartes ventralis

Borboletinha-do-mato

Tyrannidae (Elaeninae)

Tolmomyias sulphurescens

Bico-chato-de-orelha-preta

Tyrannidae (Elaeninae)

Platyrinchus mystaceus

Patinho

Tyrannidae (Fluvicolinae)

Lathrotriccus euleri

Enferrujado

Tyrannidae (Fluvicolinae)

Knipolegus cyanirostris

Maria-preta-de-bico-azulado *

Tyrannidae (Tyranninae)

Pitangus sulphuratus

Bem-te-vi

Tyrannidae (Tyranninae)

Myiodinastes maculatus

Bem-te-vi-rajado

Tyrannidae (Tyranninae)

Megarynchus pitangua

Neinei

Tyrannidae (Tyranninae)

Tyrannus melancholicus

Suiriri

Tyrannidae (Tyranninae)

Tyrannus savana

Tesourinha *

Tyrannidae (Tyranninae)

Myiarchus swainsoni

Irré

Tytiridae

Tityra cayana

Anambé-branco-de-rabo-preto

Tytiridae

Pachyramphus polychopterus

Caneleiro-preto

Vireonidae

Cyclarhis gujanensis

Pitiguari

Vireonidae

Vireo olivaceus

Juruviara

Corvidae

Cyanocorax caeruleus

Gralha-azul

Corvidae

Cyanocorax chrysops

Gralha-picaça

Aves
Família

Nome científico

Nome vulgar

Hirundinidae

Pygochelidon cyanoleuca

Andorinha-pequena-de-casa

Hirundinidae

Progne chalybea

Andorinha-doméstica-grande *
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Hirundinidae

Tachycineta leucorhoa

Andorinha-de-sobre-branco

Troglodytidae

Troglodytes musculus

Corruíra *

Turdidae

Turdus rufiventris

Sabiá-laranjeira *

Turdidae

Turdus leucomelas

Sabiá-barranco

Turdidae

Turdus amaurochalinus

Sabiá-poca

Turdidae

Turdus subalaris

Sabiá-ferreiro

Turdidae

Turdus albicollis

Sabiá-coleira

Thraupidae

Pyrrhocoma ruficeps

Cabecinha-castanha

Thraupidae

Thraupis sayaca

Sanhaçu-cinzento

Thraupidae

Thraupis bonariensis

Sanhaçu-papo-laranja

Thraupidae

Stephanophorus diadematus

Sanhaçu-frade

Thraupidae

Pipraeidea melanonota

Saíra-viúva *

Thraupidae

Tangara preciosa

Saíra-preciosa *

Thraupidae

Tersina viridis

Saí-andorinha

Emberizidae

Zonotrichia campensis

Tico-tico *

Emberizidae

Haplospiza unicolor

Cigarra-bambu

Emberizidae

Poospiza nigrorufa

Quem-te-vestiu *

Emberizidae

Poospiza lateralis

Quete

Emberizidae

Poospiza cabanisi

Tico-tico-da-taquara

Emberizidae

Sicalis flaveola

Canário-da-terra-verdadeiro *

Emberizidae

Sporophila angolensis

Curió

Emberizidae

Coryphospingus cucullatus

Tico-tico-rei *

Cardinalidae

Cyanoloxia brissoni

Azulão

Parulidae

Parula pitiayumi

Mariquita

Parulidae

Geothlypis aequinoctialis

Pia-cobra *

Parulidae

Basileuterus culicivorus

Pula-pula *

Parulidae

Basileuterus leucoblepharus

Pula-pula-assobiador *

Icteridae

Cacicus chysopterus

Tecelão *

Fringillidae

Sporagra magellanica

Pintassilgo

Mamíferos
Família

Nome científico

Nome vulgar

Didelphimorphia/Didelphidae

Didelphis albiventris

Gambá-de-orelha-branca *

Didelphimorphia/Didelphidae

Gracilinanus microtarsus

Cuíca *

Didelphimorphia/Didelphidae

Monodelphis sp.

Cuíca

Didelphimorphia/Didelphidae

Philander opossum

Cuíca-verdadeira

Mamíferos
Família

Nome científico

Nome vulgar

Xenarthra/Dasypodidae

Dasypus novemcinctus

Tatu-galinha
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Xenarthra/Dasypodidae

Cabassous tatouay

Tatu-de-rabo-mole

Xenarthra/Dasypodidae

Euphractus sexcinctus

Tatu-peludo

Xenarthra/Dasypodidae

Dasypus sp.

Tatu-mulita

Xenarthra /Myrmecophagidae

Tamandua tetradactyla

Tamanduá-mirim *

Chiroptera/Phyllostomidae

Chrotopterus auritus

Morcego

Chiroptera/Phyllostomidae

Anoura caudifera

Morcego

Chiroptera/Phyllostomidae

Glossophaga soricina

Morcego

Chiroptera/Phyllostomidae

Artibeus fimbriatus

Morcego

Chiroptera/Phyllostomidae

Artibeus lituratus

Morcego

Chiroptera/Phyllostomidae

Pygoderma bilabiatum

Morcego

Chiroptera/Phyllostomidae

Sturnira lilium

Morcego

Chiroptera/Phyllostomidae

Desmodus rotundus

Morcego

Chiroptera/ Vespertilionidae

Eptesicus brasiliensis

Morcego *

Chiroptera/ Vespertilionidae

Eptesicus diminutus

Morcego

Chiroptera/ Vespertilionidae

Eptesicus furinalis

Morcego

Chiroptera/ Vespertilionidae

Histiotus montanus

Morcego

Chiroptera/ Vespertilionidae

Histiotus velatus

Morcego

Chiroptera/ Vespertilionidae

Lasiurus borealis

Morcego

Chiroptera/ Vespertilionidae

Myotis levis

Morcego *

Chiroptera/ Vespertilionidae

Myotis nigricans

Morcego

Chiroptera/ Vespertilionidae

Myotis riparius

Morcego

Chiroptera/ Vespertilionidae

Myotis ruber

Morcego-borboleta-avermelhado

Chiroptera/Molossidae

Eumops bonariensis

Morcego

Chiroptera/Molossidae

Eumops perotis

Morcego

Chiroptera/Molossidae

Molossus ater

Morcego

Chiroptera/Molossidae

Molossus molossus

Morcego

Chiroptera/Molossidae

Promops nasutus

Morcego

Chiroptera/Molossidae

Tadarida brasiliensis

Morcego

Primates/Atelidae

Alouatta guariba clamitans

Bugio-ruivo

Carnivora/Canidae

Chrysocyon brachyurus

Lobo-guará

Carnivora/Canidae

Cerdocyon thous

Graxaim-do-mato

Carnivora/Felidae

Leopardus pardalis

Jaguatirica

Carnivora/Felidae

Leopardus tigrinus

Gato-do-mato-pequeno

Carnivora/Felidae

Leopardus wiedii

Gato-maracajá

Carnivora/Felidae

Puma concolor

Puma *

Carnivora/Mustelidae

Eira barbara

Irara

Mamíferos
Família

Nome científico

Nome vulgar
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Carnivora/Mustelidae

Lontra longicaudis

Lontra

Carnivora/Mustelidae

Galictis cuja

Furão

Carnivora/Procyonidae

Nasua nasua

Quati *

Carnivora/Procyonidae

Procyon cancrivorus

Mão-pelada

Carnivora/Mephitidae

Conepatus chinga

Zorrilho

Artiodactyla/Tayassuidae

Pecari tajacu

Cateto

Artiodactyla/Cervidae

Mazama americana

Veado-mateiro

Artiodactyla/Cervidae

Mazama gouazoupira

Veado-virá

Artiodactyla/Cervidae

Mazama nana

Veado-bororó

Lagomorpha/Leporidae

Sylvilagus brasiliensis

Tapiti

Rodentia/Sciuridae

Sciurus aestuans

Esquilo

Rodentia/Cricetidae

Akodon azarae

Rato *

Rodentia/Cricetidae

Akodon montensis

Rato *

Rodentia/Cricetidae

Akodon reigi

Rato *

Rodentia/Cricetidae

Akodon sp.

Rato *

Rodentia/Cricetidae

Delomys dorsalis

Rato

Rodentia/Cricetidae

Holochilus brasiliensis

Rato

Rodentia/Cricetidae

Nectomys squamipes

Rato

Rodentia/Cricetidae

Oligoryzomys flavescens

Rato

Rodentia/Cricetidae

Oligoryzomys nigripes

Rato

Rodentia/Cricetidae

Oryzomys angouya

Rato

Rodentia/Cricetidae

Oxymycterus judex

Rato

Rodentia/Cricetidae

Oxymycterus nasutus

Rato

Rodentia/Cricetidae

Scapteromys sp.

Rato

Rodentia/Cricetidae

Thaptomys nigrita

Rato

Rodentia/Erethizontidae

Sphiggurus villosus

Ouriço

Rodentia/Cavidae

Cuniculus paca

Paca

Rodentia/Cavidae

Dasyprocta azarae

Cutia

Rodentia/Echimyidae

Kannabateomys amblyonyx

Rato-da-taquara

Rodentia/Echimyidae

Phyllomys sp.

Rato-de-espinho

Rodentia/Echimyidae

Euryzygomatomys spinosus

Rato

* Espécies que podem ocorrer associadas a mais de uma formação vegetal

Quadro 6.4 - Espécies da fauna associadas à Floresta Ombrófila Mista.
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Anfíbios
Família

Nome científico

Nome vulgar

Hylidae

Hyla pulchella

Perereca-do-banhado

Leptodactylidae

Physalaemus cuvieri

Sapo*

Leptodactylidae

Physalaemus sp.

Sapo*

Répteis
Família

Nome científico

Nome vulgar

Colubridae

Liophis poecilogyrus

Cobra-do-capim

Colubridae

Oxyrhopus rhombifer

Falsa-coral *

Gekkonidae

Pantodactylus schreibersii

Lagartixa-comum

Aves
Família

Nome científico

Nome vulgar

Rheidae

Rhea americana

Ema

Anatidae

Amazonetta brasiliensis

Pé-vermelho

Anatidae

Anas flavirostris

Marreca-pardinha

Anatidae

Anas georgica

Marreca-parda

Tinamidae

Rhynchotus rufescens

Perdiz

Tinamidae

Nothura maculosa

Codorna-amarela

Cracidae

Penelope obscura

Jacuaçu

Podicipedidae

Podilymbus podiceps

Mergulhão

Ardeidae

Bubulcus íbis

Garça-vaqueira

Ardeidae

Syrigma sibilatrix

Maria-faceira

Ardeidae

Egretta thula

Garça-branca-pequena

Threskiornithidae

Plegadis chini

Caraúna-de-cara-branca

Threskiornithidae

Mesembrinibis cayennensis

Coró-coró

Threskiornithidae

Theristicus caudatus

Curicaca *

Threskiornithidae

Platalea ajaja

Colhereiro

Cathartidae

Cathartes aura

Urubu-de-cabeça-vermelha*

Cathartidae

Coragyps atratus

Urubu-de-cabeça-preta *

Accipitridae

Rupornis magnirostris

Gavião-carijó

Accipitridae

Buteo albicaudatus

Gavião-de-rabo-branco

Falconidae

Caracara plancus

Caracará

Falconidae

Milvago chimachima

Carrapateiro

Falconidae

Milvago chimango

Chimango *

Falconidae

Micrastur semitorquatus

Falcão-relógio *

Falconidae

Falco sparverius

Quiriquiri

Rallidae

Aramides saracura

Saracura-do-mato *

Rallidae

Gallinula chloropus

Frango-d’água-comum
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Aves
Família

Nome científico

Nome vulgar

Rallidae

Gallinula melanops

Frango-d’água-carijó

Cariamidae

Cariama cristata

Seriema

Charadriidae

Vanelus chilensis

Quero-quero

Scolopacidae

Tringa solitaria

Maçarico-solitário

Jacanidae

Jacana jacana

Jaçanã

Columbidae

Patagioenas picazuro

Pombão

Columbidae

Zenaida auriculata

Pomba-de-bando

Columbidae

Leptotila verreauxi

Juriti-pupu

Cuculidae (Crotophaginae)

Guira guira

Anu-branco

Tytonidae

Tyto alba

Coruja-da-igreja

Strigidae

Athene cunicularia

Coruja-buraqueira

Alcedinidae

Megaceryle torquata

Martim-pescador-grande

Picidae

Colaptes campestris

Pica-pau-do-campo

Formicariidae

Chamaeza campanisona

Tovaca-campainha

Furnariidae

Phacellodomus striaticollis

Tio-tio

Furnariidae

Anumbius annumbi

Cochicho

Tyrannidae (Elaeniinae)

Camptostoma obsoletum

Risadinha *

Tyrannidae (Elaeniinae)

Serpophaga subcristata

Alegrinho

Tyrannidae (Elaeniinae)

Euscarthmus meloryphus

Barulhento

Tyrannidae (Fluvicolinae)

Myiophobus fasciatus

Filipe

Tyrannidae (Fluvicolinae)

Satrapa icterophrys

Suiriri-pequeno

Tyrannidae (Fluvicolinae)

Xolmis dominicanus

Noivinha-de-rabo-preto

Tyrannidae (Fluvicolinae)

Machetornis rixosa

Suiriri-cavaleiro

Hirundinidae

Progne tapera

Andorinha-do-campo

Hirundinidae

Petrochelidon pyrrhonota

Andorinha-de-dorso-acanelado

Troglodytidae

Cistothorus platensis

Corruíra-do-campo

Mimidae

Mimus saturninus

Sabiá-do-campo

Thraupidae

Saltator similis

Trinca-ferro *

Thraupidae

Stephanophorus diadematus

Sanhaçu-frade

Emberizidae

Ammodramus humeralis

Tico-tico-do-campo

Emberizidae

Donacospiza albifrons

Tico-tico-do-banhado

Emberizidae

Sicalis luteola

Tipio

Emberizidae

Emberizoides ypiranganus

Canário-do-brejo

Emberizidae

Embernagra platensis

Sabiá-do-banhado

Emberizidae

Volatinia jacarina

Tiziu

Emberizidae

Sporophila caerulescens

Coleirinho
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Icteridae

Gnorimopsar chopi

Graúna *

Aves
Família

Nome científico

Nome vulgar

Icteridae

Pseudoleistes guirahuro

Chopim-do-brejo

Icteridae

Xanthopsar flavus

Veste-amarela

Icteridae

Molothrus bonariensis

Vira-bosta

Mamíferos
Família

Nome científico

Nome vulgar

Didelphimorphia/Didelphidae

Chironectes minimus

Cuíca-d’água

Carnivora/Canidae

Lycalopex gymnocercus

Graxaim-do-campo

Carnivora/Felidae

Puma yagouaroundi

Gato mourisco

Artiodayctila/Cervidae

Ozotoceros bezoarticus

Veado-campeiro

Rodentia/Caviidae

Cavia aperea

Preá

Rodentia/Hydrochoeridae

Hydrochoerus hydrochaeris

Capivara *

Rodentia/Myocastoridae

Myocastor coypus

Ratão-do-banhado

* Espécies que podem ocorrer associadas a mais de uma formação vegetal

Quadro 6.5 - Espécies da fauna associadas à Estepe Gramíneo-Lenhosa.

Além do exposto acima, uma razoável diversidade de peixes e anfíbios deve ser esperada, além
de outras espécies de répteis. Quanto à ictiofauna, talvez se encontre um número considerável de
espécies no Rio Santa Rita, que margeia o limite da ESEC Aracuri e de seus afluentes, onde há alguns
pequenos fragmentos, que devido a isso já foi apontada como uma estratégia de implementação de
corredores ecológicos como forma de compensar o pequeno tamanho da Unidade de Conservação e
seu relativo isolamento.
Esta carência de dados a respeito de alguns grupos torna-se, de certo modo, preocupante, pois
cada um tem papel essencial para a manutenção dos diferentes ambientes em que vivem. Por
exemplo, a obtenção de dados comparáveis sobre composição e estrutura de comunidades de
anfíbios, em diferentes áreas, fornecem subsídios importantes para o entendimento das relações e
características da diversidade biológica (BORGES-MARTINS, 2007).
Entre as ameaças à fauna nativa da região, destacam-se a ocupação do ambiente por espécies
animais exóticas, como o javali ( Sus scrofa) com sua caça permitida no município, e a lebre européia
(Lepus europaeus), além é claro da transformação das áreas de campo em lavouras comerciais,
principalmente de milho e soja, plantação de espécies vegetais exóticas como Pinus sp. e Eucalyptus
sp., e a criação de gado.
Segundo alguns trabalhadores rurais e caçadores abordados, há aproximadamente 25 anos
atrás, animais como capivara, tatu, perdiz, pomba e jacu eram muito caçados para servirem de
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alimento ao homem, tanto que alguns deles, como a perdiz, tornaram-se raras no município de Muitos
Capões. Além disso, muitos animais, como o tatu, estão sendo prejudicados devido ao uso irracional
de agrotóxicos nas lavouras.

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

170

7 Riscos ambientais
7.1 Análise dos riscos sobre os fragmentos florestais
A densidade de estradas, quando alta, pode ser pensada como positiva, pois significa maior
possibilidade de comunicação/transporte para as comunidades humanas rurais. Por outro lado, este
aspecto pode ser considerado negativo, do ponto de vista da conservação da biodiversidade e da
sustentabilidade ambiental, uma vez que aumenta a probabilidade de atropelamento de fauna,
favorece o acesso às áreas naturais, facilitando a coleta de plantas e animais e a entrada de
impurezas e poluentes, bem como o processo erosivo no leito das estradas, principalmente naquelas
localizadas em terrenos íngremes, que são comuns na região (MISSIO, 2003). Para análise dos riscos
sobre os fragmentos florestais (Floresta Ombrófila Mista) foi considerada a proximidade dos mesmos
em relação às estradas. Foram elaboradas três classes de riscos: risco maior (até 500 metros), risco
intermediário (de 500 a 1000 metros) e risco menor (mais de 1000 metros). A Tabela 7.1 e a Figura
7.1 mostram os resultados encontrados.
Tabela 7.1 - Riscos aos fragmentos florestais.
Riscos aos fragmentos de mata

Descrição

Área (km²)

%

Risco menor

Fragmentos de mata localizados a mais de 1.000 metros
das estradas

81,70

30,98

Risco intermediário

Fragmentos de mata localizados entre 500 a 1000 metros
das estradas

84,68

32,11

Risco alto

Fragmentos de mata localizados a menos de 500 metros
das estradas

97,34

36,91

263,72

100

TOTAL

Analisando a Tabela 7.1 pode-se observar que a distribuição dos riscos aos fragmentos
florestais é praticamente o mesmo para cada classe. Verifica-se que 36,91% dos fragmentos florestais
encontram-se na classe de risco alto, seguido pela classe de risco intermediário (32,11%) e risco
menor (30,98%).
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Figura 7.1 - Riscos aos fragmentos florestais.
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7.2 Riscos ambientais ao componente solo e água
7.2.1 Risco potencial à erosão dos solos
Para a avaliação do risco potencial a erosão dos solos foram considerados dois elementos: o
Código Florestal Brasileiro (Lei n° 4.771/65 – BRASIL, 1965) e trabalho realizado pela Embrapa
designado “Sistema de Avaliação da Aptidão Agrícola das Terras” (EMBRAPA, 1995). Com base nestes
dois elementos, os mapas de clinografia e uso e cobertura do solo foram cruzados (sobrepostos), o
que possibilitou a criação de quatro classes de riscos: risco mínimo, risco menor, risco intermediário,
risco maior, conforma Missio (2003).
Estão apresentados na Tabela 7.2 os valores das áreas de risco potencial a erosão dos solos
(Figura 7.2), em km² e percentagem para o município de Muitos Capões. É importante ressaltar que
os riscos à degradação ambiental por erosão foram estabelecidos com base na cobertura vegetal
nativa, que neste caso é representada Floresta Ombrófila Mista-Mata de Araucária e campo nativo.
Tabela 7.2 - Dados de risco potencial à erosão dos solos.
Risco potencial à erosão dos solos

Área (km²)

%

Risco mínimo

612,45

51,31

Risco menor

565,73

47,39

Risco intermediário

12,41

1,04

Risco maior

3,08

0,26

TOTAL

1.193,68

100

Analisando os dados apresentados na Tabela 7.2, pode-se observar que 51,31% da área do
município encontra-se em risco mínimo, estando cobertas por vegetação nativa (campo e mata
nativa). Nesta classe de risco não foi considerado a declividade, por considerar que essas duas classes
de cobertura do solo representam as formas de uso natural do solo, que evoluíram em conjunto,
durante o processo de formação do solo e, por isso representam a condição de proteção máxima do
recurso natural solo. Qualquer outra forma de utilização dessas áreas aumentaria os riscos de
degradação independente da declividade. As áreas de risco menor ocupam aproximadamente 47,39%
da área municipal, onde as terras apresentam tipo de uso antrópico, porém em baixas declividades
(entre 0 e 20%). Segundo a EMBRAPA (1995) são terras em que a erosão pode ser prevenida, desde
que utilizadas práticas intensivas de controle à erosão. As áreas de risco intermediário somam 12,41%
da área municipal, compreende as áreas utilizadas com algum tipo de uso antrópico em relevo forte
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ondulado e com suscetibilidade à erosão muito forte onde a declividade varia entre 20 e 45%. As
áreas de risco maior compreendem 3,08% da área do município, sendo utilizadas com algum tipo de
uso antrópico onde a declividade é igual ou superior a 45%.
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Figura 7.2 - Risco potencial a erosão dos solos.
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7.2.2 Uso e cobertura do solo nas Áreas de Preservação
Permanente (APPs)
As Área de Preservação Permanente (APPs) de topos de morro, entorno de recursos hídricos,
nascentes e declividade superior a 45° ou 100%, foram delimitadas com base nos critérios
estabelecidos pela Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 (BRASIL, 1965), que institui o
novo Código Florestal Brasileiro e a Resolução do CONAMA n° 303, de março de 2002 (BRASIL, 2002).
O Código Florestal coloca que as florestas e demais formas de vegetação são de interesse comum a
todos os brasileiros e, por isso, consideradas como sendo áreas de preservação permanente em
situações específicas e, a resolução do CONAMA, em seu artigo 3º, estabeleceu os limites referentes
às áreas de preservação permanente como sendo:
Para os cursos d’água perenes ou intermitentes, em projeção horizontal, foi considerado as
larguras mínimas de:
• 30 metros para os recursos hídricos com menos de 10 metros de largura;
• 50 metros para parte do Rio Santa Rita e Ituim, que se encontram na faixa de cursos d’água
com largura variando entre 10 a 50 metros;
• 100 metros para parte dos Rios da Telha e Turvo, que se encontram na faixa de cursos
d’água com largura variando de 50 a 200 metros;
• 50 metros para as nascentes (foi considerado como nascente um ponto digitalizado na
extremidade dos tributários de primeira ordem);
Para a determinação das APPs de topos de morro e montanha fez-se uma análise da presença
destes dois elementos no município através da avaliação das curvas de nível e de pontos de sela
presentes nas cartas planialtimétricas do exército. Esta análise permitiu que fosse possível a
identificação da base dos morros e montanhas. Segundo a Resolução do CONAMA nº 303/2002
(BRASIL, 2002), art. 2, incisos IV e V, para que uma dada elevação seja considerada um morro, a
diferença de altitude entre a base e o cume deve estar entre 50 e 300 metros e as encostas devem
apresentar declividade superior a 30% na linha de maio declive. Para uma montanha, essa diferença
de altitude entre a base e o cume deve ser maior que 300 metros. Analisando o mapa de hipsometria
e de clinografia verificou-se que o município não apresenta alguns morros, porém a linha de maior
declive não alcança declividade superior a 30%. Desta forma, esta classe de APP não foi mapeada.
Também não foi observada a presença de APP de declividade superior a 45° ou 100%
Após a delimitação das APP’s, foi verificado as áreas de conflitos ambientais. As APP’s foram
classificadas em duas categorias, as áreas condizentes e áreas em não condizentes com legislação
ambiental vigente. As áreas condizentes são aquelas cobertas por mata nativa, mata em regeneração
e campo.
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Á área mapeada como APP corresponde a 58,31km², o que representa aproximadamente 5%
da área total do município. A Tabela 7.3 mostra as áreas condizentes e não condizentes com a
legislação ambiental vigente (Anexo Cartográfico X – Áreas de Preservação Permanente).
Tabela 7.3 - Uso e ocupação do solo na APPs.
Uso
APP

Unidade
Condizente

Não condizente

TOTAL

km²

0,53

0,63

1,16

%

0,91

1,08

1,99

km²

37,31

19,84

57,15

%

63,99

34,03

98,01

km²

64,52

20,47

58,31

%

64,89

35,11

100

Nascentes

Margens de recursos hídricos

TOTAL

Analisando a Tabela 7.3, pode-se observar que as APP’s de margens de recursos hídricos
predominam no município, representando 98% da área total de APP’s. As APP’s de nascentes
representam apenas 2% da área municipal. Avaliando o uso do solo destas áreas legalmente
protegidas, é possível observar que as APP’s condizentes predominam, ocupando em torno de 65% da
área municipal. Quando comparado com outras regiões do Estado, esse valor é bastante significativo.
Este número encontrado provavelmente está associado com as características do relevo, o qual
viabiliza a utilização de outras áreas para a agricultura e não as APP’s.
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8 Zoneamento Ambiental
O Zoneamento Ambiental (ZA) é o produto mais importante do plano ambiental. Os problemas
e impactos ambientais identificados na fase de diagnóstico vão subsidiar a definição das zonas
ambientais municipais. O zoneamento deve ser subsídio para gerar programas para operacionalizar
estratégias e soluções com vistas à minimização e à prevenção dos impactos.
O ZA, instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (Art. 9º, II da Lei 6.938/81 – BRASIL,
1981), constitui uma ferramenta de planejamento e gestão do território, sendo caracterizado pelo
ordenamento, em áreas homogêneas, de zonas que possuem o mesmo potencial de uso ambiental. O
Decreto nº 4.297, de 10 de Julho de 2002 (BRASIL, 2002), regulamentou este instrumento da PNMA,
estabelecendo os critérios para Zoneamento Ambiental, também chamado de Zoneamento EcológicoEconômico (ZEE).
No caso do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei Estadual n° 10.116/94 (Lei do Desenvolvimento
Urbano – BRASIL, 1994) e a Lei Federal n° 10.257/01 (Estatuto da Cidade – BRASIL, 2001)
determinam que os municípios deverão elaborar seus Planos Diretores ou Leis de Diretrizes Gerais de
Ocupação do Território delimitando, em todo o seu território (tanto urbano como rural), as zonas que
apresentam características ambientais homogêneas, com aptidões de uso e restrições específicas,
assim como recomendações de manejo para as respectivas zonas.
O objetivo do Zoneamento é a preservação, reabilitação e recuperação da qualidade ambiental.
Sua meta é o desenvolvimento sócio-econômico condicionado à manutenção, em longo prazo, dos
recursos naturais e da melhoria das condições de vida do homem. Apresenta essencialmente
indicadores ambientais que destacam as potencialidades, vocações e fragilidades do meio rural,
identificando os impactos ambientais, bem como expressando as relações sociais e econômicas do
território. De forma geral, os zoneamentos ambientais são apresentados na forma de mapas
temáticos, matrizes ou índices ambientais dos produtos do plano ambiental, que é uma proposição de
delimitação de zonas econômico-ecológicas e de uso do solo do município. O zoneamento ambiental
é, portanto, o resultado do plano ambiental e é feito, inicialmente, como uma proposta a ser avaliada
e aprovada pela população e pela Câmara de Vereadores, se esse vier a ser apresentado como
projeto de lei.
Outro ponto importante com relação ao zoneamento ambiental é sua relação com o
licenciamento ambiental municipal. O zoneamento vai fornecer ao município subsídios técnicos para
definição de áreas em que as atividades potencialmente causadoras de impacto ambiental poderão
ser licenciadas e áreas em que elas serão proibidas. Da mesma forma, o zoneamento deve contemplar
a proteção de determinadas áreas consideradas estratégicas para o município como, por exemplo, as
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microbacias contribuintes para mananciais de uso potencial para o abastecimento público ou áreas de
proteção de recarga de aquíferos.
O mapa de ZA do município de Muitos Capões foi gerado através da avaliação dos dados
gerados no diagnóstico. O Quadro 8.1 mostra as zonas de planejamento definidas no município.
Zona de
Planejamento

Descrição

Zona de
Preservação
Ambiental (ZPA)

Compreende as Áreas de Preservação Permanente (Lei nº 4.771/65 – BRASIL, 1965) e os recursos hídricos. É
uma zona destinada à preservação, não sendo permito o uso antrópico como, por exemplo, corte da vegetação,
parcelamento do solo, uso agrícola, despejo de efluentes sem tratamento, devido sua alta sensibilidade
ambiental.
Os locais que atualmente apresentam algum tipo de uso antrópico devem ser avaliados, sendo prioritária a
recomposição florestal, principalmente nas regiões onde as áreas agrícolas estão muito próximas aos recursos
hídricos, o que pode acarretar a lixiviação de agroquímicos para o interior dos corpos d’água. O despejo de
efluentes não tratados deve ser proibido.

Zona de Proteção
Florestal
(ZPF)

Compreende as áreas de fragmentos de mata nativa, representada pelas Florestas Estacional Decidual e
Ombrófila Mista-Mata de Araucária, constituindo remanescentes de Mata Atlântica conservados e/ou
regenerados. Nesta zona não é tolerada a derrubada ou extração de madeira e lenha, salvo sob licenciamento
ambiental. É uma zona destinada à conservação e preservação da fauna e flora.

Zona de Uso
Agrícola I
(ZA I)

É a zona mais indicada para a agricultura (frutíferas e culturas de ciclo curto), principalmente nas áreas de
menor declividade, onde o risco a erosão dos solos é baixo. À medida que a declividade aumenta, o controle de
erosão dos solos deve ser maior.
A criação de animais de pequeno e de médio porte, de forma extensiva ou em semi-intensiva, também é
permitida, principalmente nas regiões de campo.
Também é permitida a expansão e diversificação da silvicultura, ocupando, sobretudo, as áreas de média
declividade.

Zona de Uso
Agrícola II
(ZA II)

É uma zona que apresenta uma maior restrição de uso, devido, principalmente, ao tipo de solo e as condições
climáticas. As culturas de ciclo curto são permitidas, no entanto, apresenta limitações climáticas (geadas tardias
e baixa insolação), e o controle à erosão do solo deve ser intensivo. A silvicultura, fruticultura de clima
temperado (macieiras e pereiras) e pastagens é o mais indicado.
A criação de animais de pequeno e médio porte pode ser intensificada, assim como a fruticultura.

Zona de Uso
Restrito
(ZUR)

É zona que necessita maiores cuidados devido à sensibilidade ambiental, imposta principalmente pela
declividade acentuada e tipo de solo.
O reflorestamento com espécies nativas em encostas com declividade mais acentuada é indicado.
É indicado também a expansão e diversificação da silvicultura em toda a área.

Zona Urbana
Consolidada
(ZUC)

Esta zona é delimitada pelos três núcleos urbanos consolidados existentes no município: São Roque, São
Manuel e Campestre da Serra.

Zona de Expansão
Urbana (ZEU)

A zona de expansão urbana está inserida na região de entorno do núcleo urbano atual de Muitos Capões, num
raio de no máximo 500 metros. As áreas destinadas para a expansão são aquelas que não estão inseridas nas
ZPA e ZPF, que apresentam declividade inferior a 30% (Lei Federal n° 6.766/79 – BRASIL, 1979).

Quadro 8.1 - Dados referentes ao Zoneamento Ambiental.

A Tabela 8.1 mostra a área ocupada por cada uma das zonas de planejamento. É possível
observar que áreas destinadas a preservação e proteção ambiental somam aproximadamente 26% da
área do município, e as zonas destinadas ao desenvolvimento agrícola quase dois terços da área
municipal (72%). A área de expansão urbana fica nas proximidades da área urbana atual, ocupando
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uma área de 1,02km² (0,09%). A zona de uso restrito (1,35%), como já citado, é uma área frágil
para a agricultura intensiva e ocupação urbana, sendo mais indicada para a fruticultura e silvicultura.
Tabela 8.1 - Dados referentes ao Zoneamento Ambiental.
Zona de Planejamento

Area (km²)

%

Zona de Preservação Ambiental (ZPA)

85,65

7,18

Zona de Proteção Florestal (ZPF)

230,51

19,31

Zona de Uso Agrícola I (ZA I)

854,57

71,59

Zona de Uso Agrícola II (ZA II)

5,65

0,47

Zona de Uso Restrito (ZUR)

16,11

1,35

Zona Urbana Consolidada (ZUC)

0,17

0,01

Zona de Expansão Urbana (ZEU)

1,02

0,09

TOTAL

1.193,68

100
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9 Avaliação das ações impactantes
Segundo Munn (1975 apud. SÁNCHEZ, 2006), ações humanas causam efeitos ambientais, que
por sua vez, produzem impactos ambientais. Esta situação está ilustrada na Figura 9.1.

gerando

atuam
sobre

Figura 9.1- Relação entre ações humanas, aspectos e impactos ambientais.
Fonte: elaborada pelos autores.

Segundo a Resolução CONAMA nº 001/86 (BRASIL, 1986), em seu Artigo 1º, o conceito de
Impacto Ambiental é considerado como 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, afetam:
• A saúde, a segurança e o bem estar da população;
• As atividades sociais e econômicas;
• A biota;
• As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
• A qualidade dos recursos ambientais.
A avaliação de impactos ambientais é geralmente realizada em nível de implantação de
empreendimentos, como hidrelétricas, projetos florestais, complexos, distritos industriais, viários,
entre outros.
A Avaliação dos Impactos Ambientais (AIA), segundo Sánchez (2006), é um instrumento da
política ambiental. Conforme Resolução CONAMA nº 001/86 (BRASIL, 1986), é reconhecida em
tratados internacionais como um mecanismo potencialmente eficaz de prevenção do dano ambiental e
de promoção do desenvolvimento sustentável. Os resultados da AIA, em âmbito municipal, servem
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como subsídio aos responsáveis pela tomada de decisão – poder administrativo público – de forma a
atender o previsto pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu Artigo 225, de que:
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).

Todas as atividades humanas causam algum tipo de impacto/alteração no ambiente, podendo
ser estes positivos ou negativos. Em um município, podem-se citar como atividades potencialmente
causadoras de impactos desde a ocupação territorial, atividades domésticas e industriais, geração de
esgotos e resíduos, entre outras.

Por que realizar a avaliação dos aspectos e impactos ambientais em Planos Ambientais
Municipais?
O objetivo de avaliar os aspectos e impactos ambientais é, principalmente, o de identificar as
ações humanas e as decorrentes consequências no município. Esta análise visa à preservação da
qualidade ambiental, que possa estar sendo ou vir a ser comprometida, caso as ações impactantes
não sejam interrompidas ou minimizadas. A avaliação e hierarquização destas ações gerarão subsídios
para a definição e elaboração de programas e projetos, para o que precisa ser monitorado, mitigado,
evitado e/ou compensado.
O ponto de partida para a avaliação destas ações é o diagnóstico, baseado em informações
acerca de diferentes atividades desenvolvidas no município, aspectos sócio-econômicos, fatores
bióticos e abióticos, uso do solo, zoneamento ambiental, bem como a legislação pertinente.
As informações necessárias para a identificação das ações impactantes no município de Muitos
Capões foram obtidas através de reunião com representantes municipais e análise minuciosa das
informações apresentadas nos Capítulos 1 a 8 do diagnóstico. A análise realizada focou os aspectos e
ações impactantes negativas que fazem parte da realidade do município, indicando o que precisa
constar nos programas e projetos.

9.1 Metodologia de avaliação das ações impactantes
Existem vários métodos que podem ser utilizados para avaliar os impactos provocados pelas
atividades humanas sobre o meio, dentre os quais pode-se citar: matrizes, diagramas de redes e listas
de controle.
A metodologia escolhida para identificação e hierarquização das ações ambientais impactantes
baseou-se em grupo de discussão – ad hoc (CANTER, 2000) e a Matriz de Leopold (LEOPOLD, 1971)
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modificada. Utilizou-se uma metodologia de construção coletiva, buscando sempre trabalhar em
conjunto com o município.
O método foi executado em quatro etapas, a saber:
1º Etapa – Identificação das ações impactantes
Esta primeira etapa foi dividida em duas fases, uma desenvolvida pelo município e outra pela
Universidade.
Na primeira fase desenvolvida pelo município, os gestores municipais organizaram um encontro
que ocorreu no dia 21 de Dezembro de 2009, no Centro de Eventos Arthulino Telles de Oliveira (cópia
do relatório, lista de presença e fotos deste encontro constam no Anexo A. X). Estavam presentes
aproximadamente 70 pessoas, incluindo a prefeita municipal, secretários municipais, funcionários da
prefeitura, representantes dos distritos, presidente do sindicato rural e a comunidade capoense em
geral. Os participantes foram informados sobre o que é, qual a importância e a necessidade do Plano
Ambiental Municipal, bem como foram indagados sobre os problemas ambientais e sanitários que são
enfrentados no dia a dia do município.
A segunda fase envolveu a equipe técnica da Universidade que fez uma análise detalhada do
diagnóstico, onde foram identificadas as ações impactantes ocorrentes no município, em decorrência
de atividades desenvolvidas, tais como industriais, agropecuárias e humanas (Capítulos 1 a 8).
Na última fase, os resultados da 1º e 2º fases foram sistematizados em um quadro, o qual foi
desenvolvido pela Universidade e aprovado pelo Município e está apresentado na 2º etapa. O quadro
foi elaborado com base nas ações impactantes (ações antrópicas) e aspectos ambientais que sofrem
interferência.
2º Etapa – Estruturação do Quadro de Ações Impactantes
Com base no Método da Matriz de Leopold (1971), foi estruturado um quadro, onde as linhas
representam as ações impactantes e as colunas os aspectos ambientais que sofrem interferência das
ações impactantes. O modelo utilizado está apresentado no Quadro 9.1. As ações impactantes
apresentadas nas linhas são resultados da 1º Etapa do método.
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Físico - Abiótico

Biótico

Sócio-econômico

Supressão da vegetação

1

1

1

2

0

2

0

SOMA

Fauna aquática

0

Saúde pública

Fauna terrestre

1

MobilidadeAcessibilidade /

Vegetação

5

Resíduos Sólidos

Erosão do solo

5

Atividades econômicas

Alteração do Solo

A.1 Saneamento básico rural

Patrimônio histórico-cultural

Água superficial

Ar

AÇÕES
IMPACTANTES

Água subterrânea

ASPECTOS
AMBIENTAIS
O que causam?
Onde causam?

Patrimônio Natural

Patrimônio

1

4

0

5

28

A.2 Saneamento básico urbano
A.3 Uso, manejo e ocupação do solo
na área rural
A.4 Uso e ocupação do solo urbano
A.5 Uso de agrotóxicos
A.6 Drenagem de banhados
A.7 Disseminação de animais exóticos
(javali e lebre européia)
A.8 Corte de vegetação nativa
A.9 Queima de campo

Quadro 9.1 - Matriz de Leopold (1971), avaliação das ações impactantes.

3º Etapa – Pontuação das ações impactantes – MAGNITUDE
Com o quadro estruturado foram identificados os aspectos ambientais (solo, água, ar,
vegetação etc.) para os quais as ações impactantes tem relação, destacando as células onde há
influência (cruzamento entre linha e coluna correspondente). Esta etapa foi desenvolvida pela equipe
da Universidade, com a participação de profissionais representantes de diferentes áreas do
conhecimento.
O Serviço de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (ESTADOS UNIDOS, 1979) conceitua a
magnitude como a “provável grandeza de cada impacto potencial.”
Em seguida, as ações impactantes foram pontuadas quanto a Magnitude, que é definida como
o impacto pontual da ação. A magnitude foi pontuada em uma escala de 1 a 5, onde, quanto mais
alto o número, maior o grau do impacto. No Quadro 9.1 foi preenchida a primeira linha com base na
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escala sugerida pela Tabela 9.1, onde é avaliada a relação entre o SANEAMENTO BÁSICO RURAL com
cada um dos aspectos ambientais apresentados.
Tabela 9.1 - Escala de Magnitude.
Grau de impacto da ação

Pontuação

Alto

5

Médio-Alto

4

Médio

3

Baixo

2

Pouco significativo

1

Não tem relação

0

O grau do impacto ou ação foi atribuído com base no conhecimento técnico-científico da equipe
avaliadora. Ao final, os valores de magnitude atribuídos por linha/ações impactantes foram somados
e o resultado está apresentado na coluna correspondente (Soma I – Quadro 9.1). Para o Município de
Muitos Capões, esta avaliação foi realizada no dia 15 de Junho de 2010, na Sala 211 – Bloco 46 da
Cidade Universitária de Caxias do Sul. A lista de presença consta como Anexo A.XI.
4º Etapa – IMPORTÂNCIA - Avaliação dos resultados da Etapa 3 – (Pontuação das ações
impactantes).
A importância compara as ações impactantes entre si. Segundo Horberry (1984), a
importância “representa o julgamento subjetivo da significação do impacto, quer dizer, sua
importância relativa em comparação aos demais”.
Esta etapa foi desenvolvida pela equipe municipal, sob orientação da equipe da Universidade.
Os representantes municipais avaliaram os resultados da etapa anterior, e com a concordância dos
resultados obtidos iniciou-se a avaliação do aspecto importância.
A metodologia utilizada para a avaliação da importância e da hierarquização das ações
impactantes é uma adaptação do método descrito por Dean & Nishry (1965) apud. Canter (2000). O
método orienta que as ações ou impactos sejam comparados aos pares, sendo atribuído valor “1”
para o mais significativo (ou seja, mais agressivo, menos desejado) e “0” para o menos significativo
(menos agressivo). No caso de ambos apresentarem igual preferência, determinou-se o valor de 0,5
para cada ação. Para evitar que ao final do processo ocorra a multiplicação por zero, foi criada uma
ação nomimal, que na comparação com os demais sempre recebe o valor “0”, assim como o critério
comparado recebe o valor “1”.
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Esta avaliação foi realizada pelos representantes do município (relação dos participantes, data e
local consta no Anexo A.XII), com base no conhecimento técnico, empírico e interesse municipal.
Tabela 9.2 - Tabela modelo para cálculo da Importância Relativa e pontuação final das ações
impactantes.
Ações impactantes

Peso relativo
I. 1

I. 2

I. 3

I.4

Soma I (Importância)

Soma II - Faixa (Magnitude)

Multiplicação
(Soma I +
Soma II)

I. 1
I. 2
I. 3
I. 4
N (nominal)
Total

Os espaços não sombreados orientaram o preenchimento da Tabela 9.2. A soma dos valores
apresentados nas colunas dos impactos deve sempre totalizar o valor “1”. O valor da soma na linha
para a ação impactante nominal, por sua vez, deve ser “0”. A multiplicação final foi resultante da
Soma I (Magnitude) x Soma II (Importância). Classificando os valores em ordem decrescente, foi
possível hierarquizar as ações impactantes.

9.2 Resultados acerca da avaliação das ações
impactantes.
As Tabelas 9.3 e 9.4 apresentam a síntese da identificação e avaliação das ações impactantes
para o município de Muitos Capões.
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Tabela 9.3 - Síntese da pontuação das ações impactantes identificadas e avaliadas no município de Muitos
Capões.
Ações impactantes

Soma I
(Importância)

Soma II - Faixa
(Magnitude)

Multiplicação (Soma I *
Soma II)

A.1 Saneamento básico rural

3

28

84

A.2 Saneamento básico urbano

8

31

248

A.3 Uso, manejo e ocupação do solo na área rural

6

48

288

A.4 Uso e ocupação do solo urbano

7

34

238

A.5 Uso de agrotóxicos

5

49

245

A.6 Drenagem de banhados

2

30

60

A.7 Disseminação de animais exóticos (javali e lebre
européia)

3

14

42

A.8 Corte de vegetação nativa

1,5

39

59

A.9 Queima de campo

0,5

40

20

Total

120

494

59.280

Tabela 9.4 - Síntese da hierarquização das ações identificadas e avaliadas no município de Muitos
Capões.
Ação Antrópica / Impacto

CLASSIFICAÇÃO
FINAL

CLASSIFICAÇÃO
IMPORTÂNCIA

CLASSIFICAÇÃO
MAGNITUDE

A.3 Uso, manejo e ocupação do solo na área rural

1º

3º

2º

A.2 Saneamento básico urbano

2º

1º

6º

A.5 Uso de agrotóxicos

3º

4º

1º

A.4 Uso e ocupação do solo urbano

4º

2º

5º

A.1 Saneamento básico rural

5º

5º

8º

A.6 Drenagem de banhados

6º

6º

7º

A.8 Corte de vegetação nativa

7º

7º

4º

A.7 Disseminação de animais exóticos (javali e lebre
européia)

8º

5º

9º

A.9 Queima de campo

9º

8º

3º

Do cruzamento entre o conhecimento técnico (equipe técnica da UCS) e o conhecimento
técnico ou empírico (representantes municipais) resulta a hierarquização das ações impactantes.
Ao compararmos a pontuação da Importância e da Magnitude com o resultado final, observa-se
que as ações impactantes ocuparam posições diferentes, porém aproximadas, não tendo sido
verificadas posições totalmente opostas, ou seja, a mesma ação na Magnitude ocupou o primeiro
lugar e na Importância ocupou o último lugar. Abaixo são descritas as ações antrópicas que precisam
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ser repensadas, por estarem sendo desenvolvidas de maneira insatisfatória ou por serem agressivas,
gerando impactos negativos sobre os aspectos/fatores ambientais.
A.1 Saneamento básico rural
Neste item cabe uma atenção especial às criações com animais confinados, que concentram
uma grande quantidade de dejetos, os quais precisam ser tratados antes de serem dispostos no solo.
Como a maior parte da população rural é abastecida pelo aquífero livre ou freático, o qual é mais
suscetível a contaminação, e a água retirada em grande parte não é tratada, os dejetos animais
podem estar ou vir a contaminar os recursos hídricos superficiais ou subterrâneos e prejudicar a
saúde da população, como descrito no item 5.4 referente a hidrologia.
Quanto aos dados referentes aos resíduos sólidos urbanos, verificou-se que os mesmos são
recolhidos e destinados a aterro sanitário. Porém, segundo dados do SIAB (2010), a coleta de
resíduos sólidos representa 63,86% das residências atendidas. Os demais 34,6% do resíduo é
queimado ou enterrado e 1,54% é disposto a céu aberto. Estes dados dão indicativos que este serviço
deve ser incrementado e ampliado.
A.2 Saneamento básico urbano
Relativamente ao item abastecimento de água, o diagnóstico apontou que 64,68% da
população depende de poços e nascentes (água subterrânea), sendo que do total da população,
apenas 56,47% não tem acesso a água tratada (dados da área urbana e rural).
Os dados do diagnóstico mostraram que no município somente cerca de 3% das residências da
população estão interligadas à rede de tratamento de esgoto municipal. A prefeitura municipal vem
trabalhando para exigir que todas as residências tenham sistema de fossa e filtro.
Em relação à drenagem, apenas uma parte da área urbana é atendida com separação absoluta,
porém é destinada em conjunto com os efluentes domésticos para a estação de tratamento, o que
poderá comprometer a eficiência da mesma. O sistema de tratamento utilizado na estação de
tratamento é do tipo fossa (tratamento biológico).
A.3 Uso, manejo e ocupação do solo na área rural e A.6 Drenagem de banhados
O uso e a ocupação do solo na área rural configura-se como a causa de diversos impactos. A
ocupação das Áreas de Preservação Permanente (APPs), por exemplo, por lavouras potencializa a
ocorrência de impactos, como contaminação das águas subterrâneas, superficiais e solos,
fragmentação da mata e outros. Cita-se neste item também a drenagem de banhados, que foram em
quase sua totalidade drenados e ocupados com lavouras.
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A ocupação desordenada leva a uma série de efeitos de curto ou longo prazo, sociais,
ambientais e econômicos, reduzindo a qualidade de vida da população.
A.4 Uso e ocupação do solo urbano
Apesar do município de Muitos Capões ser de pequeno porte, já possui problemas de expansão
com a presença de alguns loteamentos irregulares, sendo que são onerosas as exigências para
adequação do parcelamento destas áreas. A ocupação e uso do solo é a causa de muitos impactos, já
que não há uma avaliação das características e aptidões de cada área.
A.5 Uso de agrotóxicos
Dentre as atividades agrícolas de Muitos Capões destacam-se o cultivo de grãos, sendo que as
culturas da soja, do milho e do trigo constituem a principal atividade econômica do município.
Aproximadamente 50% da área do município é utilizada com agricultura ou solo exposto. O perfil
produtivo convencional está associado a um grande problema da região, que é o uso maciço e muitas
vezes inadequado de fertilizantes e agrotóxicos.
A.7 Disseminação de animais exóticos (javali e lebre européia)
As espécies exóticas, como javalis e lebre européia, são invasoras, nocivas aos animais silvestres nativos, à agricultura, à pecuária e ao ambiente. Estas espécies vem se proliferando nas áreas
dos Campos de Cima da Serra, principalmente pela grande quantidade de lavouras, que servem de alimento para estes animais.
A.8 Corte de vegetação nativa e A.9 Queima de campo
Apesar das duas atividades serem proibidas por lei, ambas ainda ocorrem de forma isolada no
município, como apontado no levantamento dos impactos.
Outras duas situações que não foram pontuadas, mas que devem ser destacadas nos Planos,
Programas e Projetos, pelo grau de relevância para o município são:
•

O fato de estarem em Processo Licenciatório 4 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs):
I.

PCH Jardim (Licença Prévia): localizada no Rio Turvo, Bacia Hidrográfica Taquari-Antas,
entre os municípios de André da Rocha e Muitos Capões – RS;

II. PCH Morro Grande (Licença Prévia): localizada no Rio Ituim, Bacia Hidrográfica Taquari-Antas, na Vila Ituim, no município de Muitos Capões – RS;
III. PCH Santa Carolina (Licença Prévia): localizada no Rio Turvo, Bacia Hidrográfica TaquariAntas, a 47,9 km a partir da foz André da Rocha e Muitos Capões – RS;
IV. PCH Chimarrão (Licença Prévia): não obteve-se informações sobre este processo.
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•

Estação Ecológica de Aracuri:
A Estação Ecológica de Aracuri, enquadrada nas Unidades de Proteção Integral/Categoria de

Uso Indireto, com o objetivo básico da preservação da natureza e realização de pesquisas científicas,
foi implantada em 1981, através do Decreto Federal nº 86.061/81 (BRASIL, 1981), sendo mantida
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Essa Unidade de Conservação está
inserida no domínio da Mata Atlântica e protege uma porção de Mata de Araucária nos Campos de
Cima da Serra, sendo um refúgio importante para a fauna da região, principalmente por ser
considerada área prioritária para conservação de mamíferos. A visitação pública só é permitida em
caráter educacional e/ou científico, dependendo de autorização prévia do órgão responsável pela
administração da unidade (SNUC – Lei nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000)).
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10 Definição dos Programas e Projetos para
ações impactantes apontadas
A definição das ações prioritárias ambientais municipais foram realizadas considerando-se as
características do município. Os interferentes locais, os aspectos culturais e ambientais foram trabalhados, no sentido de promover a articulação dos diversos setores da Administração Municipal e ou tras instituições importantes no município. A priorização das ações é importante para o Gestor Municipal e devem ser utilizadas como ferramenta do planejamento.
Os programas e projetos foram definidos em conjunto entre o Instituto de Saneamento Ambi ental da Universidade de Caxias do Sul (ISAM/UCS) e a Prefeitura Municipal de Muitos Capões, tendo
como base as ações impactantes apontadas no capítulo anterior (Capítulo 9). As proposições tiveram
como critério atender as necessidades sociais, de saneamento e ambientais, apontadas anteriormente,
e de interesse municipal. As ações foram agrupadas em três programas, os quais são apresentados
abaixo, com o respectivo motivo e ações que serão desenvolvidas.

a) Programa de Desenvolvimento e Sustentatibilidade
MOTIVO:
Conjugar esforços que possibilitem o desenvolvimento sustentável, atendendo os critérios de
proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, visando a valorização e preservação dos elementos culturais, paisagísticos e naturais, conforme os princípios da Agenda 21 (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 1992).
AÇÕES:
✔

Projeto: Cadastramento das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos
naturais.

✔

Projeto: Monitoramento dos tipos e quantidades de agroquímicos utilizados no município.

✔

Projeto: Avaliação e estruturação do Sistema Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

✔

Projeto: Implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico.

✔

Projeto: Preservação e recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APPs), particularmente de nascentes e recursos hídricos.

✔

Projeto: Controle populacional de animais exóticos (javali e lebre européia).

b) Programa de Ordenamento e Saneamento Ambiental
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MOTIVOS:
✔

Elencar os fatores da ação antrópica que interferem na qualidade dos recursos naturais.

✔

Buscar soluções legais e técnicas para intervir no saneamento municipal.

✔

Ordenar o uso e ocupação do solo urbano, identificando os limites técnicos e legais das áreas
críticas do município.
AÇÕES:

✔

Projeto: Aplicação de ferramentas de gestão e planejamento.

✔

Projeto: Avaliação da qualidade das águas e do abastecimento de águas, e implementação de
melhorias.

✔

Projeto: Elaboração do Projeto Básico e estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental
da adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário existente.

✔

Projeto: Implantação do sistema de esgotamento sanitário das aglomerações populacionais do
município.

✔

Projeto: Uso e ocupação do solo urbano.

c) Programa de Educação Ambiental
MOTIVO:
Organizar um processo facilitador e contínuo para difusão e aplicação da Política Ambiental do
município, visando à execução de projetos socioambientais e a formação de agentes multiplicadores.
AÇÕES:
✔

Projeto: Uso e manejo adequado de agrotóxicos e do solo.

✔

Projeto: Licenciamento ambiental municipal – esclarecimento aos gestores e população.

✔

Projeto: Comunidade participativa, informada e consciente de temas ambientais.

✔

Projeto: Valorização da Estação Ecológica de Aracuri.

✔

Projeto: Educação Ambiental para o Saneamento Municipal.
Como resultados foram elaboradas fichas das ações onde estão detalhados o foco, título, código

da ação, motivos, ações, responsáveis, equipe de trabalho, recursos necessários, fonte dos recursos,
início, término e observações dos Planos, Programas e Projetos apontados. As fichas permitem organizar e detalhar os programas e projetos ambientais, direcionando e facilitando a execução das ações.
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10.1 Resultados
Os resultados representam o consenso da equipe avaliadora (gestores municipais e equipe da
UCS), referente às ações que devem ser realizadas para o município de Muitos Capões, com vistas a
identificar a grandeza dos impactos apontados, buscando a sua minimização ou evitar sua ocorrência.
Os resultados estão sistematizados no Quadro 10.1 e posteriormente são apresentadas as

Imediato - Permanente

Monitoramento dos tipos e quantidades de agroquímicos
utilizados no município.

Imediato - Permanente

Avaliação e estruturação do Sistema Municipal de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos.

Curto - Permanente

Implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico.

Médio

Preservação e recuperação das Áreas de Preservação Permanente
(APPs), particularmente de nascentes e recursos hídricos.

Médio

Controle populacional de animais exóticos (javali e lebre
européia).

Curto

Curto - Permanente

Monitoramento da qualidade e demanda das águas superficiais e
subterrâneas.

Curto - Permanente

PROGRAMA DE ORDENAMENTO E
SANEAMENTO AMBIENTAL

Cadastramento das atividades potencialmente poluidoras ou
utilizadoras de recursos naturais.

Aplicação de ferramentas de gestão e planejamento.

Implantação do sistema de esgotamento sanitário das
aglomerações populacionais do município.

Médio

Projeto: Diretrizes gerais de ocupação do território.

Imediato - Permanente

Uso e manejo adequado de agrotóxicos e do solo.

Imediato - Permanente

Licenciamento ambiental municipal – esclarecimento aos gestores
e população.

Imediato

Comunidade participativa, informada e consciente de temas
ambientais.

Imediato

Valorização da Estação Ecológica de Aracuri.

Imediato

Projeto: Educação Ambiental para o Saneamento Municipal.

Curto

Elaboração do Projeto Básico e estudo de viabilidade técnica,
econômica e ambiental da adequação do Sistema de Esgotamento Curto
Sanitário existente.

Quadro 10.1 - Síntese dos Programas e Projetos e cronograma de execução.
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1º Sem. 2014

2º Sem. 2014

2º Sem. 2013

1º Sem. 2013

2º Sem. 2012

1º Sem. 2012

2º Sem. 2011

Prazo de Execução

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

ROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
E SUSTENTABILIDADE

Projetos

1º Sem. 2011

Fichas das ações.
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

TÍTULO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
MOTIVO:
CONJUGAR

ESFORÇOS QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO, ATENDENDO OS CRITÉRIOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL,

JUSTIÇA SOCIAL E EFICIÊNCIA ECONÔMICA, VISANDO A VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS ELEMENTOS CULTURAIS,
PAISAGÍSTICOS E NATURAIS, CONFORME OS PRINCÍPIOS DA AGENDA

21.

AÇÕES:
✔ Projeto: Cadastramento das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais.
✔ Projeto: Monitoramento dos tipos e quantidades de agroquímicos utilizados no
município.
✔ Projeto: Avaliação e estruturação Sistema Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
✔ Projeto: Implantação do Zoneamento Ecológico-Econômico.
✔ Projeto: Preservação e recuperação das Áreas de Preservação Permanente
(APPs), particularmente de nascentes e recursos hídricos.
✔ Projeto: Controle populacional de animais exóticos (Javali e lebre européia).
RESPONSÁVEIS:

EQUIPE DE TRABALHO:
RECURSOS
NECESSÁRIOS:

FONTE:

OBSERVAÇÕES:

Projeto Plano Ambiental do Município de Muitos Capões - 2010
Universidade de Caxias do Sul
| Instituto de Saneamento Ambiental | Escritório de Transferência de Tecnologia |

194

PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
EXECUÇÃO: IMEDIATO – PERMANENTE
TÍTULO:
PROJETO: CADASTRAMENTO
MOTIVO:
APLICAR FERRAMENTAS

CÓDIGO DA AÇÃO
01 - 10

DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS NATURAIS

DE GESTÃO MUNICIPAL QUE ENVOLVEM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS

ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU UTILIZADORAS DE RECURSOS NATURAIS.

AÇÕES:
✔ Cadastramento e levantamento de informações sobre as atividades potencialmente poluidoras
ou utilizadoras de recursos naturais como por exemplo a criação animal, silvicultura, mineração,
irrigação, industrias, oficinas mecânicas e outros.
✔

Emissão de anuência ou não e acompanhamento das atividades potencialmente poluidoras ou
utilizadoras de recursos naturais, mesmo que não sejam de impacto local, porém que estejam
localizadas na área do município, como por exemplo a Instalação de Pequenas Centrais Hidrelétrica (PCHs).

RESPONSÁVEIS: Luciana Benedet de Santo - Secretária da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente.
EQUIPE DE TRABALHO: Licenciador Ambiental, fiscal ambiental (que será contratado através de concurso
público) Marcelo de Figueiredo Ramos (Engenheiro Agrônomo da ASCAR – EMATER), Luciana Benedet
de Santo e Gracielle Kramer Paim Duarte (Chefe de Setor – Sec. da Ind. Com. Turismo e Meio
Ambiente).
RECURSOS NECESSÁRIOS:

A definir

FONTE:

A definir

Com a realização deste
1.º Semestre
cadastramento haverá mais controle
INÍCIO:
de 2011 – Mês
CONCLUSÃO:
das atividades exercidas no
03
Município. Término – 2.° Semestre de
2014.
OBSERVAÇÕES: Estima-se que não serão gastos recursos financeiros neste Projeto.
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
EXECUÇÃO: IMEDIATO – PERMANENTE
TÍTULO:
PROJETO: MONITORAMENTO
MOTIVO:
CONHECER

CÓDIGO DA AÇÃO
02 - 10

DOS TIPOS E QUANTIDADES DE AGROQUÍMICOS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO

AS QUANTIDADES DE AGROQUÍMICOS UTILIZADOS NOS DIFERENTES CULTIVOS E O GRAU DE COMPROMETIMENTO DO AMBIENTE

NATURAL E ANTRÓPICO, AVALIANDO DESTA FORMA A NECESSIDADE DE REGRAMENTO DO USO.

AÇÕES:
✔ Levantamento junto às propriedades rurais das quantidades, origem e tipos de agroquímicos
utilizados e a destinação das embalagens vazias.
✔

Cadastramento dos pontos de comércio de agroquímicos atuantes no município, quantidades
comercializadas, tipos e destinação final das embalagens vazias.

✔

Criação de um sistema de monitoramento dos usos, tipos e quantidades de agroquímicos utilizados na área do município.

RESPONSÁVEIS:
Luciana Benedet de Santo – Secretária da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente e Fernanda
Dutra Mattei – Enfermeira que coordena os Agentes de Saúde.
EQUIPE DE TRABALHO:
Fiscal ambiental (que será contratado através de concurso público) e Agentes de Saúde do Município
(Mari Terezinha Chaves da Silva, Andreza Faraon, Nilda Pretto dos Santos, Isaura Fernandes Oliveira,
Fábio Propício da Costa, Salete Campos e Ionara Boeira de Vargas).

RECURSOS NECESSÁRIOS:

A definir

FONTE:

A definir

Espera-se que haja mais
conhecimento acerca dos produtos
agroquímicos que são utilizados nas
1.º Semestre
propriedades do Município. Com isso
INÍCIO:
de 2011 – Mês
CONCLUSÃO:
estima-se que sejam desenvolvidos
04
Projetos destinados a
conscientização. Término – 2.°
Semestre de 2014.
OBSERVAÇÕES: Estima-se que não serão gastos recursos financeiros neste Projeto.
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE
EXECUÇÃO: CURTO – PRAZO
TÍTULO:
PROJETO: AVALIAÇÃO

E ATUALIZAÇÃO DO

SISTEMA MUNICIPAL

DE

GERENCIAMENTO

DE

MOTIVO:
AVALIAR A EFETIVIDADE, EFICIÊNCIA E ABRANGÊNCIA DA ATUAL GESTÃO DOS RESÍDUOS
INCLUIR A GESTÃO DOS DEMAIS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS NO MUNICÍPIO.

CÓDIGO DA AÇÃO
03 - 10
RESÍDUOS SÓLIDOS.

SÓLIDOS.

AÇÕES:
✔ Avaliar e se necessário reestruturar o atual Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Do mésticos Rurais e Urbanos.
✔

Estabelecer regramentos para a gestão dos demais resíduos sólidos (industriais, construção civil, serviços de saúde e perigosos).

RESPONSÁVEIS: Debora Paim Broglio – Secretária de Serviços Urbanos, Luciano Borsoi – Assessor Geral do
Poder Executivo para Assuntos Administrativos, Luciana Benedet de Santo – Secretária da Indústria,
Comércio, Turismo e Meio Ambiente, Daniela Carissimi – Assessora Jurídica do Município e Licenciador
Ambiental.
EQUIPE DE TRABALHO: Debora Paim Broglio, Luciano Borsoi, Luciana Benedet de Santo, Daniela Carissimi e
Licenciador Ambiental.
RECURSOS NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

Estima-se que desta forma possamos
identificar se há, de fato, pontos a
2.º Semestre
serem melhorados no tocante ao
INÍCIO:
de 2011 – Mês
CONCLUSÃO:
Sistema de Gerenciamento de
06
Resíduos Sólidos. Término – 2.°
Semestre de 2014.
OBSERVAÇÕES: Acredita-se que não serão necessários gastos financeiros, uma vez que análise do Sistema
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos será feita pela equipe integrante do Quadro de funcionários da
Prefeitura Municipal, não havendo, desta forma, custos, a priori, a serem desembolsados pelo
Município.
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EXECUÇÃO: MÉDIO PRAZO
TÍTULO:
PROJETO: IMPLANTAÇÃO
MOTIVO:
ATENDER A

DO

CÓDIGO DA AÇÃO
04 - 10

ZONEAMENTO ECOLÓGIO-ECONÔMICO

NECESSIDADE DO ORDENAMENTO TERRITORIAL CONSIDERANDO AS LIMITAÇÕES TOPOGRÁFICAS, FÍSICAS E BIÓTICAS,

POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS DE FORMA SUSTENTÁVEL.

AÇÕES:
✔ Detalhamento da proposta de Zoneamento apresentada no Plano Ambiental.
✔

Discussão com a sociedade da proposta de Zoneamento.

✔

Construção de proposta de projeto de lei a ser tramitado junto a Câmara de Vereadores.

✔

Atualização junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) o município a que pertence a Estação Ecológica de Aracuri, pois ainda legalmente consta como sendo
de Esmeralda.

RESPONSÁVEIS: Debora Paim Broglio – Secretária de Serviços Urbanos, Luciana Benedet de Santo –
Secretária da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente, Daniela Carissimi – Assessora Jurídica do
Município e Agenor Gedoz – Responsável pela Estação Ecológica Aracuri.
EQUIPE DE TRABALHO: Debora Paim Broglio, Luciana Benedet de Santo, Daniela Carissimi, Luciano Borsoi,
Licenciador Ambiental, Gracielle Kramer Paim Duarte, Agenor Gedoz e Marcelo de Figueiredo Ramos
(Engenheiro Agrônomo da EMATER).
RECURSOS

INÍCIO:

NECESSÁRIOS:

A denifir.

1.º Semestre
de 2013 –
Mês 01

FONTE:

A definir.

CONCLUSÃO:

Espera-se que com a realização do Zoneamento
Ecológico- Econômico possamos obter se fato o
desenvolvimento sustentável, uma vez que
conheceremos de fato o que nosso Município
reserva. Término – 2.° Semestre de 2014.

OBSERVAÇÕES: Provavelmente neste Projeto algum custo será desembolsado pelo Município, pois estima-se
que um profissional qualificado deva ser contratado para a realização detalhada e correta do
Zoneamento Ecológico- Econômico.
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EXECUÇÃO: MÉDIO PRAZO
TÍTULO:
PROJETO: PRESERVAÇÃO

E

RECUPERAÇÃO

DAS

ÁREAS

DE

CÓDIGO DA AÇÃO
05 - 10

PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APPS),

PARTICULARMENTE DE NASCENTES E

RECURSOS HÍDRICOS

MOTIVO:
CONFORME

A

LEI FEDERAL

Nº

4.771/65 (BRASIL, 1965),

ARTIGOS

1º

E INCISO II A

APPS

TEM COMO FUNÇÃO AMBIENTAL

PRESERVAR OS RECURSOS HÍDRICOS, A ESTABILIDADE GEOLÓGICA, A BIODIVERSIDADE, FLUXO GÊNICO DE FAUNA E FLORA, PROTEGER O SOLO
E ASSEGURAR O BEM ESTAR DAS POPULAÇÕES HUMANAS.

AÇÕES:
✔ Elaboração do Plano de Preservação e Recuperação das APPs de nascentes e recursos hídricos
que contemple:
◦ identificação das APPs que devem ser preservadas;
◦ identificação das APPs que devem ser recuperadas;
◦ espécies vegetais a serem utilizadas na recomposição da mata ciliar;
◦ metodologia de recuperação da mata ciliar;
◦ construção de estruturas protetoras de nascentes do meio rural;
◦ além de outras informações necessárias.
RESPONSÁVEIS: Licenciador Ambiental e Marcelo de Figueiredo Ramos (Engenheiro Agrônomo –
ASCAR/EMATER).
EQUIPE DE TRABALHO: Licenciador Ambiental, Marcelo de Figueiredo Ramos, fiscal ambiental, Daniela
Carissimi (Assessora Jurídica do Município) e equipe multidisciplinar (que será contratada para
realização efetiva deste Projeto).
RECURSOS

NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

Com isso estima-se que as áreas de
APPs sejam demarcadas e
INÍCIO:
CONCLUSÃO:
recuperadas, tornando, assim, a flora
do Município mais rica e diversificada.
Término – 2.° Semestre de 2014.
OBSERVAÇÕES: Provavelmente serão gastos recursos financeiros, em vista que serão necessárias, a priori,
contratações de profissionais da área.
1.º Semestre
de 2013 – Mês
06
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
EXECUÇÃO: MÉDIO PRAZO
TÍTULO:
PROJETO: CONTROLE
MOTIVO:
CONTROLAR

POPULACIONAL DE ANIMAIS EXÓTICOS

A DISSEMINAÇÃO DE ANIMAIS EXÓTICOS

(JAVALI

(JAVALI

CÓDIGO DA AÇÃO
06 - 10

E LEBRE EUROPÉIA)

E LEBRE EUROPÉIA), QUE ESTÃO PREJUDICANDO AS LAVOURAS E GERANDO

RISCOS A POPULAÇÃO.

AÇÕES:
✔
✔
✔

Identificar as áreas com maior disseminação dos animais.
Estudar as formas de manejo populacional de animais exóticos.
Executar o controle populacional mais condizente com a situação encontrada no município.

RESPONSÁVEIS: Gervásio Alves dos Santos – Coordenador de Serviços, Licenciador Ambiental, fiscal ambi ental (que será contratado através de concurso público).

EQUIPE DE TRABALHO: Gervásio Alves dos Santos, Licenciador Ambiental, fiscal ambiental (que será contratado através de concurso público) e Juliano da Silva Carvalho – Coordenador de Serviços.

RECURSOS

NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

Com esse trabalho espera-se que
possamos conhecer a fauna ainda
INÍCIO:
CONCLUSÃO:
existente do Município. Término – 2.°
Semestre de 2014.
OBSERVAÇÕES: Acredita-se que não serão necessários gastos financeiros, uma vez que os funcionários que
farão a coleta destes dados pertencem ao quadro de funcionários do Município.
2.º Semestre
de 2011 - Mês
12
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

TÍTULO: PROGRAMA DE ORDENAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL
MOTIVO:
ELENCAR OS

FATORES DA AÇÃO ANTRÓPICA QUE INTERFEREM NA QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS.

BUSCAR SOLUÇÕES LEGAIS E TÉCNICAS PARA INTERVIR NO SANEAMENTO MUNICIPAL.

ORDENAR

O USO E OCUPAÇÃO SOLO URBANO IDENTIFICANDO OS LIMITES TÉCNICOS E LEGAIS DAS ÁREAS CRÍTICAS DO

MUNICÍPIO .

AÇÕES:
✔ Projeto: Aplicação de ferramentas de gestão e planejamento.
✔ Projeto: Avaliação da qualidade das águas e do abastecimento de águas, e implementação de melhorias.
✔ Projeto: Elaboração do Projeto Básico e estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário existente.
✔ Projeto: Implantação do sistema de esgotamento sanitário das aglomerações
populacionais do município.
✔ Projeto: Uso e ocupação do solo urbano.
RESPONSÁVEIS:

EQUIPE DE TRABALHO:

RECURSOS

NECESSÁRIOS:

FONTE:

OBSERVAÇÕES:
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE ORDENAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL
EXECUÇÃO: CURTO PRAZO
TÍTULO:
PROJETO: APLICAÇÃO
MOTIVO:
ADEQUAR LEGALMENTE

CÓDIGO DA AÇÃO
07 - 10

DE FERRAMENTAS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS NATURAIS, ATRAVÉS DA FERRAMENTA DE

LICENCIAMENTO E POSTERIOR MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ATIVIDADES.

AÇÕES:
✔ Cadastramento das potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, prevista na
ação 01 – 10.
✔

Incentivo a adequação legal das atividades.

✔

Criação de um sistema de atualização e monitoramento das atividades.

✔

Estabelecimento de uma rede de orientação e fiscalização.

RESPONSÁVEIS: Luciana Benedet de Santo – Secretária da Ind. Comércio Turismo e Meio Ambiente e
Licenciador Ambiental.
EQUIPE DE TRABALHO: Luciana Benedet de Santo, Licenciador Ambiental, Gracielle Kramer Paim Duarte
(Chefe de Setor da Ind. Comércio Turismo e Meio Ambiente) e fiscal ambiental (que será contratado
através de concurso público).

RECURSOS

NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

Espera-se que as atividades exercidas
no âmbito do Município sejam
INÍCIO:
CONCLUSÃO:
identificadas e adequadas a
legislação. Término – 2.° Semestre
de 2014.
OBSERVAÇÕES: A priori, serão gastos recursos, em vista que com a instalação da rede de orientação e
fiscalização será necessária a aquisição de folders educativos para serem distribuídos para a população
capoense.
2.º Semestre
de 2011 – Mês
09
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE ORDENAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL
EXECUÇÃO: IMEDIATO - PERMANENTE
TÍTULO:
PROJETO: AVALIAÇÃO

CÓDIGO DA AÇÃO
08 - 10

DA QUALIDADE DAS ÁGUAS E DO ABASTECIMENTO DE ÁGUAS, E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS.

MOTIVO:
VERIFICAR A QUALIDADE E DISPONIBILIDADE DE ÁGUA, SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA, PARA OS USOS DO
IDENTIFICAR ATRAVÉS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DAS ÁGUAS, AS POTENCIAIS FONTES
EFLUENTES DOMÉSTICOS ENTRE OUTROS).
IDENTIFICAR E LOCALIZAR OS PONTOS ATIVOS E INATIVOS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA.

MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES.
POLUIDORAS

(AGROQUÍMICOS,

AÇÕES:
ÁGUAS SUPERFICIAIS
✔ Identificação das microbacias, rede hidrográfica municipal e nascentes.
✔ Definição dos pontos de monitoramento, padrões a serem analisados e periodicidade das coletas.
✔ Criação de um sistema de armazenamento e controle de informações.
✔ Análise das informações e relacionamento com as atividades desenvolvidas nas microbacias hidrográficas visando identificar as principais fontes poluidoras.
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
✔ Marcação das coordenadas geográficas da localização dos poços ativos e inativos.
✔ Levantamento das informações do perfil construtivo, de vazão e situação legal.
✔ Identificação e quantificação dos usos das águas subterrâneas.
RESPONSÁVEIS: Nara Roveda - Vigilante em Saúde, Gervásio Alves dos Santos – Coordenador de Serviços,
Licenciador Ambiental.
EQUIPE DE TRABALHO: Nara Roveda, Gervásio Alves dos Santos, Licenciador Ambiental e equipe
multidisciplinar (a ser contratada para a realização efetiva deste Projeto).
RECURSOS
NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

Estima-se que com o efetivo monitoramento da
qualidade da água, possamos evitar a proliferação de
2.º Semestre de
INÍCIO:
CONCLUSÃO:
diversas doenças, e, desta forma, evitar gastos
2011 – Mês 12
desnecessários na área da Saúde. Término – 2.°
Semestre de 2014.
OBSERVAÇÕES: Nesta etapa estima-se que haja o gasto de recursos financeiros, uma vez que será
necessária a contratação de equipe multidisciplinar que execute de forma satisfatória as ações que este
Projeto visa, bem como a contratação de laboratórios que analisem a qualidade das águas coletadas.
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE ORDENAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL
EXECUÇÃO: IMEDIATO
TÍTULO:

09 - 10

PROJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE.

MOTIVO:
GERAR INFORMAÇÕES

CÓDIGO DA AÇÃO

E

ESTUDO

DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DA ADEQUAÇÃO DO

SISTEMA

NECESSÁRIAS PARA A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO URBANO, QUE ATENDERÁ AS DEMANDAS

ORIGINADAS DAS AGLOMERAÇÕES POPULACIONAIS DO MUNICÍPIO.

AÇÕES:
✔ Cadastramento das residências, comércios e indústrias instalados, identificando o sistema de
tratamento sanitário do efluente doméstico adotado.
✔

Mapeamento da rede coletora de esgotos domésticos existente.

✔

Mapeamento da rede coletora pluvial existente.

✔

Projeção de possibilidades tecnológicas aplicáveis ao município, contemplando a escala técnica,
econômica e ambiental.

✔

Elaboração do Projeto de Esgotamento Sanitário que atenda as aglomerações populacionais
com viabilidade econômica, ambiental e tecnológica.

RESPONSÁVEIS:
A definir.
EQUIPE DE TRABALHO: A DEFINIR.

RECURSOS NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

INÍCIO:

1.° Semestre
de 2011 - Mês

CONCLUSÃO:

Término – 2.° Semestre de 2011.

OBSERVAÇÕES: A DEFINIR.
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE ORDENAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

CÓDIGO DA AÇÃO

EXECUÇÃO: CURTO PRAZO
TÍTULO:
PROJETO: IMPLANTAÇÃO
MOTIVO:
ATENDER AS

10 - 10

DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS AGLOMERAÇÕES POPULACIONAIS DO MUNICÍPIO.

DEMANDAS APONTADAS PELA AÇÃO

CÓDIGO: 09 - 10

COM A CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE EFLUENTES.

AÇÕES:
✔ Busca de recursos financeiros junto às instituições e governo em esfera estadual, federal e in ternacional.
✔

Contratação de serviços e obras de implantação do sistema.

✔

Criação de lei municipal obrigando aos consumidores residenciais, executarem as ligações aos
sistemas implantados, prevendo sanções para os novos empreendimentos que não cumpram
com estes quesitos.

✔

Criação de diretrizes para o tratamento de esgotos nas residências rurais.

RESPONSÁVEIS: A

DEFINIR.

EQUIPE DE TRABALHO: Daniela Carissimi – Assessora Jurídica do Município, Luciano Borsoi – Assessor Geral
do Poder Executivo para Assuntos Administrativos, Debora Paim Broglio – Secretária Municipal de
Serviços Urbanos e Luciana Benedet de Santo – Secretária da Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente.

RECURSOS NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

1.° Semestre de
Término Previsto – 2.º Semestre de
CONCLUSÃO:
2011 – Mês 03
2011 – Mês 12
OBSERVAÇÕES: Serão gastos recursos, porém ainda não podemos quantificá-lo.
INÍCIO:
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE ORDENAMENTO E SANEAMENTO AMBIENTAL
EXECUÇÃO: CURTO PRAZO
TÍTULO:
PROJETO: DIRETRIZES

CÓDIGO DA AÇÃO
11 - 10

GERAIS DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO

MOTIVO:
PLANEJAR E ORDENAR A OCUPAÇÃO URBANA, DETERMINANDO O USO E A OCUPAÇÃO
TÉCNICOS, BUSCANDO TORNAR CADA VEZ MAIS EFICIENTE A GESTÃO MUNICIPAL.

DO SOLO DE CADA ÁREA DE ACORDO COM CRITÉRIOS

AÇÕES AMBIENTAIS:
✔ Mapeamento do uso e ocupação do solo urbano.
✔

Atualização cartografia básica.

✔

Elaborar cadastro imobiliário.

✔

Definir diretrizes gerais de ocupação do território, zoneamento, parcelamento, áreas de expansão urbana, áreas de preservação permanente, etc.

✔

Propor dispositivos de controle do uso, ocupação e parcelamento do solo e das edificações, códigos de obras, hierarquização e normatização do sistema viário, plano de arborização urbana e
mobiliário urbano.

✔

Propor programa de regularização fundiária na área urbana.

RESPONSÁVEIS: Luciano Borsoi – Assessor Geral do Poder Executivo para Assuntos Administrativos,
Daniela Carissimi – Assessora Jurídica, Debora Paim Broglio – Secretária de Serviços Urbanos e
Marenilço Padilha – Fiscal Tributário
EQUIPE DE TRABALHO: Luciano Borsoi, Debora Paim Broglio, Licenciador Ambiental (que será contratado
através de concurso público) e Fiscal ambiental (que será contratado através de concurso público)

RECURSOS NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

INÍCIO:

1.º Semestre
de 2011 – Mês
06

CONCLUSÃO:

Término Previsto – 2.º Semestre de
2014 – Mês 12

OBSERVAÇÕES:
* Conforme marco legal definido pela Lei Estadual 10.116/94 (BRASIL, 1994) - Institui a Lei do
Desenvolvimento Urbano e Lei Federal 10.257/01 (BRASIL, 2001) – Estatuto da Cidade;
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

TÍTULO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
MOTIVO:
ORGANIZAR UM PROCESSO FACILITADOR E CONTÍNUO DA DIFUSÃO E APLICAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL DO
MUNICÍPIO , QUE VISE À EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS E A FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES.

AÇÕES:
✔ Projeto: Uso e manejo adequado de agrotóxicos e do solo.
✔ Projeto: Licenciamento ambiental municipal - esclarecimento aos gestores e população.
✔ Projeto: Comunidade participativa, informada e consciente de temas ambientais.
✔ Projeto: Valorização da Estação Ecológica de Aracuri.
✔ Projeto: Educação Ambiental para o Saneamento Municipal.
RESPONSÁVEIS:

EQUIPE DE TRABALHO:

RECURSOS

NECESSÁRIOS:

INÍCIO:
OBSERVAÇÕES:

FONTE:
CONCLUSÃO:
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EXECUÇÃO: IMEDIATO – PERMANENTE
TÍTULO:
PROJETO: USO
MOTIVO:
CONSCIENTIZAR
CONSCIENTIZAR
AGRÍCOLA.

CÓDIGO DA AÇÃO
12 – 10

E MANEJO ADEQUADO DE AGROTÓXICOS E DO SOLO.

O PRODUTOR RURAL DOS RISCOS AMBIENTAIS E DE SAÚDE, INERENTES AO USO DE AGROTÓXICOS.
O PRODUTOR RURAL DA IMPORTÂNCIA DE SE MANEJAR ADEQUADAMENTE O SOLO, VISANDO A PERPETUAÇÃO DA ATIVIDADE

AÇÕES:
✔ Orientação dos produtores rurais quanto aos riscos à saúde e ao meio ambiente do uso de
agrotóxicos.
✔

Conscientização para o uso de EPI’s.

✔

Campanhas de coleta das embalagens vazias.

✔

Incentivo a produção de produtos orgânicos.

✔

Estudos e discussões de manejos alternativos e sustentáveis do solo.

RESPONSÁVEIS:
Luciana Benedet de Santo - Secretária da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente e Gracielle
Kramer Paim Duarte – Chefe de Setor da Secretaria da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente.
EQUIPE DE TRABALHO:
Luciana Benedet de Santo, Gracielle Kramer Paim, Mara Amarante, Marcelo de Figueiredo Ramos,
Engenheiro Agrônomo da EMATER / ASCAR – Muitos Capões e Adroaldo Nunes Hoffmann – Secretário
da Agricultura.
RECURSOS NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

1.° Semestre de
Término Previsto – 2.° Semestre de
CONCLUSÃO:
2011
2014.
OBSERVAÇÕES: A priori serão gastos recursos financeiros para a confecção de folders, divulgação em
rádios e jornais, visando a conscientização da população capoense acerca dos riscos que o uso
irracional de agrotóxicos traz a saúde humana.
INÍCIO:
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EXECUÇÃO: IMEDIATO
TÍTULO:
PROJETO: LICENCIAMENTO

AMBIENTAL MUNICIPAL

CÓDIGO DA AÇÃO
13 - 10
-

ESCLARECIMENTO AOS GESTORES E POPULAÇÃO.

MOTIVO:
ESCLARECER AOS GESTORES E POPULAÇÃO EM GERAL, A IMPORTÂNCIA
VIGENTES, OS DEVERES E DIREITOS DAS PARTES ENVOLVIDAS.

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO CUMPRIMENTO DAS LEGISLAÇÕES

AÇÕES:
✔ Capacitação dos gestores que atuarão no licenciamento ambiental municipal.
✔

Elaboração de material informativo para a população em geral.

✔

Promoção de palestras e reuniões de esclarecimento dos deveres e direitos dos gestores e população em geral.

RESPONSÁVEIS: Luciana Benedet de Santo – Secretária da Ind. Comércio, Turismo e Meio Ambiente
EQUIPE DE TRABALHO: Luciana Benedet de Santo, Licenciador Ambiental, fiscal ambiental (que será
contratado através de concurso público), Gracielle Kramer Paim Duarte – Chefe de Setor da Sec.
Municipal da Ind. Comércio, Turismo e Meio Ambiente e Marcelo de Figueiredo Ramos – Engenheiro
Agrônomo – ASCAR/EMATER.
RECURSOS NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

1.º Semestre
Término Previsto – 2.° Semestre de
de 2011 – Mês
CONCLUSÃO:
2012 – Mês 12
05
OBSERVAÇÕES: Estima-se que serão gastos recursos financeiros nestas ações, em vista que terão que ser
elaborados folders em gráficas, capacitação dos gestores e contratação de palestrantes.
INÍCIO:
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EXECUÇÃO: IMEDIATO - PERMANENTE
TÍTULO:
PROJETO: COMUNIDADE
MOTIVO:
ESTIMULAR

CÓDIGO DA AÇÃO
14 - 10

PARTICIPATIVA E CONSCIENTE DE TEMAS AMBIENTAIS.

A COMUNIDADE A DISCUTIR E PARTICIPAR DA GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, DANDO ÊNFASE A IMPORTÂNCIA DA

RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE
RECUPERAÇÃO DAS

APPS

(APPS),

SUBSIDIANDO A AÇÃO

05-10

DE PRESERVAÇÃO E

DE NASCENTES E RECURSOS HÍDRICOS.

AÇÕES:
✔ Realizar eventos que estimulem a participação da comunidade e escolas na gestão ambiental
municipal.
✔

Realizar eventos que informem a população das legislações ambientais vigentes, importância da
biodiversidade, corredores ecológicos, qualidade de vida, prejuízos do desmatamento e retirada
de espécies exóticas, entre outros temas ambientais.

✔

Divulgação das legislações que regram o uso das APPs e importância da manutenção da mata
ciliar para os recursos hídricos.

✔

Outras atividades que subsidiem a ação 05-10 de preservação e recuperação das APPs de nascentes e recursos hídricos.

RESPONSÁVEIS: Luciana Benedet de Santo – Secretária da Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente
e Daniela Carissimi – Assessora Jurídica de Muitos Capões.
EQUIPE DE TRABALHO: Luciana Benedet de Santo, Daniela Carissimi, Gracielle Kramer Paim Duarte – Chefe
de Setor da Secretaria da Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente, Marcelo de Figueiredo Ramos –
Engenheiro Agrônomo ASCAR/EMATER, Licenciador Ambiental, Carine Camargo Vieira – Professora que
está desenvolvendo Projeto Ambiental na Escola Municipal Gina Guagnini e Liliane Amaral (Diretora da
Escola Municipal Gina Guagnini).
RECURSOS NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

1.° Semestre de
Término Previsto – 2.º Semestre de
CONCLUSÃO:
2011 – Mês 04
2014 – Mês 12.
OBSERVAÇÕES: A princípio serão gastos recursos, todavia não podemos, ao menos neste momento,
quantificá-los.
INÍCIO:
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EXECUÇÃO: IMEDIATO
TÍTULO:
PROJETO: VALORIZAÇÃO
MOTIVO:
CONSCIENTIZAR

CÓDIGO DA AÇÃO
15 - 10

DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ARACURI

A POPULAÇÃO DA IMPORTÂNCIA E O PAPEL DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ARACURI PARA O MUNICÍPIO DE

MUITOS CAPÕES.

AÇÕES:
✔ Discussão da importância e benefícios da conservação da Estação Ecológica de Aracuri para o
município de Muitos Capões.
✔

Avaliação da viabilidade de gestão participativa da Estação Ecológica de Aracuri, entre município
e ICMBio, visando a conservação da área e integração com a comunidade de Muitos Capões.

RESPONSÁVEIS: Agenor Gedoz – Responsável pela Estação Ecológica Aracuri, Luciana Benedet de Santo –
Secretária da Ind. Com. Turismo e Meio Ambiente e Liliane Melo do Amaral – Diretora da Escola
Municipal Gina Guagnini

EQUIPE DE TRABALHO: Agenor Gedoz, Luciana Benedet de Santo, Gracielle Kramer Paim Duarte – Chefe de
Setor da Sec. Mun. da Ind. Comércio, Turismo e Meio Ambiente, Liliane Melo do Amaral, Adroaldo
Nunes Hoffmann (Sec. da Agricultura) e Marcelo de Figueiredo Ramos.

RECURSOS NECESSÁRIOS:

A definir.

FONTE:

A definir.

1.º Semestre de
Término Previsto – 2.º Semestre de
CONCLUSÃO:
2011 – Mês 04
2014 – Mês 12
OBSERVAÇÕES: Serão gastos recursos financeiros, a princípio, uma vez que estima-se que serão realizadas
visitas pelos alunos do Educandário Gina Guagnini e das Escolas Estaduais localizadas no Município a
Estação Ecológica Aracuri.
INÍCIO:
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PLANO AMBIENTAL DE MUITOS CAPÕES
1a Versão – 2010

FOCO: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
EXECUÇÃO: IMEDIATO
TÍTULO:
PROJETO: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
MOTIVO:
FORTALECER

PARA O

CÓDIGO DA AÇÃO
16 - 10

SANEAMENTO MUNICIPAL.

O PROJETO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, ATRAVÉS DO ESCLARECIMENTO DA POPULAÇÃO QUANTO AOS BENEFÍCIOS DA

REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

AÇÕES:
✔ Divulgação da importância e benefícios decorrentes das ações voltadas ao Saneamento.
✔

Divulgação das datas de realização das obras e transtornos que serão causados.

✔

Campanha de segregação e destinação correta dos resíduos sólidos domésticos.

✔

Incentivar a população a realizar a ligação dos esgotos residenciais no sistema de coleta
implantado.

✔

E outras ações que contribuam para a execução da ação 09 – 10.

RESPONSÁVEIS: Debora Paim Broglio – Secretária de Serviços Urbanos, Luciano Borsoi – Assessor Geral do
Poder Executivo para Assuntos Administrativos.
EQUIPE DE TRABALHO: Debora Paim Broglio, Luciano Borsoi, Luciana Benedet de Santo – Secretária da Ind.
Com. Turismo e Meio Ambiente e Nara Roveda – Vigilante em Saúde.
RECURSOS
NECESSÁRIOS:

INÍCIO:

A definir.

FONTE:

A definir.

2.º Semestre de 2011 –
Mês 12

CONCLUSÃO:

Término Previsto – 2.º Semestre de
2014

OBSERVAÇÕES: Estima-se que serão gastos recursos financeiros, todavia não podemos mensurar a
quantia.
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12 Apêndice - FONTES DE FINANCIAMENTO
Apresenta-se aqui uma breve explanação sobre fontes de financiamento para captação de
recursos para a gestão ambiental municipal. O assunto não se esgota, porém, ao final deste ítem são
indicados diversos sites que contém informações mais aprofundadas sobre o tema.
O processo de obtenção de recursos envolve algumas etapas principais, porém cada instituição
fonte possui suas características próprias. A primeira etapa está vinculada a definição e a delimitação
do objeto (projeto, plano, ação, etc.) que o município quer implantar, para posteriormente identificar
quais as possíveis fontes de recursos disponíveis e compatíveis com o projeto em questão, junto aos
diferentes órgãos de financiamento. As etapas que sucedem a identificação das demandas e das
fontes de financiamento são: organização documental; adaptação do projeto às demandas dos editais
(quando necessário); avaliação do projeto e da viabilidade técnica por parte do órgão financiador;
celebração do instrumento jurídico; execução do projeto; e por fim a prestação de contas.
No Brasil, as fontes de apoio financeiro estão geralmente vinculadas ao poder público federal
ou estadual, através das políticas estabelecidas pelos governos, sendo que o financiamento pode se
dar através de doação ou de empréstimo de recursos financeiros. Instituições, como por exemplo, o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal,
oferecem linhas de financiamento para ações ambientais, geralmente ligadas a programas do
governo.
No governo federal, há diferentes ministérios e instituições que apoiam financeiramente as
questões ambientais, destacando-se:
√Ministério do Meio Ambiente, através do Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA);
√Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA);
√Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA);
√Ministério da Justiça, através do Fundo Nacional de Direitos Difusos;
Cada instituição tem suas características próprias, missão e área de atuação Quadro A.1. Além
disso, em muitos casos os financiamentos são regidos por editais ou programas, que possuem um
período de vigência definido. Estes editais são publicados pelos órgãos de financiamento através de
veículos de circulação nacional, sites, etc. Na maioria das vezes os editais e os programas são regidos
por instruções normativas.
De uma forma geral, há dois tipos de demandas por recursos: a demanda induzida, quando os
projetos são apresentados em resposta a editais; e a demanda espontânea, quando o projeto é
apresentado em qualquer época do ano.
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Quadro 12.1 - Características e área de atuação das principais fontes de financiamento.
Instituição

Objetivo/Missão

Áreas de Atuação /
Programas e Ações

Informações

Fundo Nacional de Meio
Ambiente (FNMA)

Contribuir como agente financiador
para a implementação da Política
Nacional do Meio Ambiente (PNMA).

Núcleos Temáticos: Águas e
florestas; Conservação e manejo da
biodiversidade; Sociedades
sustentáveis; Qualidade ambiental;
Gestão pesqueira compartilhada;
Planejamento e gestão territorial

www.mma.gov.br

Secretaria Nacional de
Assegurar os direitos humanos
Saneamento Ambiental fundamentais de acesso à água potável
(SNSA)
e à vida em ambiente salubre nas
cidades e no campo, mediante a
universalização do abastecimento de
água e dos serviços de esgotamento
sanitário, coleta e tratamento dos
resíduos sólidos, drenagem urbana e
controle de vetores e reservatórios de
doenças transmissíveis.

Programas e Ações: Saneamento
para todos; Serviços urbanos de
água e esgoto

www.cidades.gov.br

Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA)

Projetos e Ações: Engenharia de
saúde pública, Saúde indígena e
projetos especiais (determinados
pela FUNASA).

www.funasa.gov.br

Fundo Nacional de
Direitos Difusos

Atua prioritariamente em municípios
com menos de 30.000 habitantes
observando os critérios epidemiológicos
e sanitários e com baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), além
dos municípios definidos como
prioritários pelo Programa Fome Zero.
Tem o objetivo de reparar danos
causados ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico,
paisagístico, por infração à ordem
econômica e a outros interesses difusos
e coletivos.

www.mj.gov.br

Além das fontes acima citadas, existem outros ministérios e órgãos federais e estaduais que
apoiam ações ambientais através de fundos. Um diagnóstico elaborado pelo FNMA contabilizou 53
fundos socioambientais estaduais e mais de 900 fundos municipais constituídos (IBAMA, 2006). O
Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a Associação Brasileira de Entidades Municipais de
Meio Ambiente (ABEMA) e a Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (ANAMMA),
criou a Rede Brasileira de Fundos Socioambientais para estimular o financiamento e contribuir para o
fortalecimento dos fundos socioambientais no país.
Com relação à iniciativa privada, ainda é pouco representativa a sua participação no apoio a
projetos da área ambiental, porém estas iniciativas têm aumentado na última década (IBAMA, 2006).
Os bancos comerciais têm criado linhas de crédito e fundos financeiros em função da maior
consciência ambiental da sociedade.
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A captação dos recursos com vistas ao atendimento dos interesses da população pode ocorrer
de forma coletiva ou individual. Na busca individual, cada Município, isoladamente, identifica uma
fonte de financiamento, elabora seu projeto e encaminha ao órgão onde existe o recurso. Já a forma
cooperativa reúne vários Municípios em conjunto, ou União, ou Estados e Municípios ou ainda,
Estados e Municípios e organizações privadas em conjunto (CAGLIARI e QUISSINI, 2008). Neste
contexto, apresentam-se duas formas que possibilitam a busca de recursos no modo cooperativo: os
convênios e os consórcios públicos.
De modo geral, o convênio é entendido como um dos instrumentos que o Poder Público tem a
sua disposição ou utiliza quando quer associar-se com outras entidades públicas ou privadas, tendo
em vista a realização de objetivos comuns (CAGLIARI e QUISSINI, 2008). O procedimento para
celebração de convênio está previsto na Lei Federal n° 8.666/93, a qual disciplina as licitações e os
contratos públicos, em seu artigo 116. Quando os recursos são da União deve ser obedecida também
a Instrução Normativa n° 01/97 (BRASIL,1997), da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
O Consórcio Público é a reunião de entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e/ou
Municípios), que se dá através da celebração de um acordo de vontades, com a finalidade de atuar
conjuntamente na implementação de determinada ação que atenda objetivos de interesse comum
(CAGLIARI e QUISSINI, 2008). A Lei Federal nº 11.107/05 (BRASIL, 2005) dispõe sobre normas
gerais de contratação de consórcios públicos.
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12.1 Sites Importantes
Abaixo serão listados endereços eletrônicos de interesse quando da questão de fontes de
financiamento.
Ministério do Meio Ambiente - www.mma.gov.br/fnma
Ministério das Cidades - www.cidades.gov.br
Fundação Nacional de Saúde - www.funasa.gov.br
Ministério da Justiça - www.mj.gov.br/cfdd
Tribunal de Contas da União - www.tcu.gov.br
Ministério da Fazenda - www.stn.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.asp
Controladoria Geral da União – www.cgu.gov.br
Portal dos Convênios - www.convenios.gov.br
Rede Brasileira de Fundos Socioambientais - www.fundosambientais.org.br
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