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1 INTRODUÇÃO 

 

O Estudo Ambiental Simplificado, de acordo com a Resolução do CONSEMA 

N.º/2008, consiste num documento de natureza técnico-científica e administrativa, que tem 

como finalidade avaliar os impactos ambientais gerados na atividade em questão. 

Impacto ambiental, segundo CONAMA Nº001/86, pode ser 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. 

Para que se proceda à preservação ambiental, faz-se uso do licenciamento 

ambiental, tendo em vista que ele é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA - Lei 6.938/1981), cujo objetivo é o agir preventivamente sobre a proteção 

do meio ambiente – bem comum do povo – e compatibilizar sua preservação com o 

desenvolvimento econômico-social. Ambos, essenciais para a sociedade, são direitos 

constitucionais.  

Para atender aos preceitos da PNMA (Lei 6.938/1981), o CONSEMA N°03/2008 

aprovou a listagem das atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação 

ambiental, para o Estado de Santa Catarina, passíveis de licenciamento ambiental pela 

Fundação do Meio Ambiente – FATMA e a indicação do competente estudo ambiental para 

fins de licenciamento ambiental. A atividade em estudo enquadra-se nesta relação de 

atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, e para tanto, deverá obter a autorização do 

órgão público ambiental competente. 
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2 ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 

 

2.1  DO OBJETO DO EAS 

Este Estudo Ambiental Simplificado tem como objeto a obtenção da Licença 

Ambiental de Operação (LAO) para recuperação do sistema viário do município de Águas 

Mornas, em Santa Catarina, nas estradas municipais não pavimentadas que terão suas 

plataformas conformadas, e receberão revestimento primário, além de obras de drenagem 

para normalizar as condições de trafegabilidade das rodovias severamente castigadas pelas 

chuvas. A atividade segundo CONSEMA nº001/2006, se enquadra no código 33.12.02 - 

Retificação e melhorias de rodovias - Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Água: G Solo: M 

Geral: G - Porte: 10 <= L <= 30: pequeno - 30 < L < 100: médio - L >= 100: grande.  

2.2 DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

A previsão do licenciamento ambiental na legislação ordinária surgiu com a edição da 

PNMA, que em seu artigo 10 estabelece que “a construção, instalação, ampliação e 

funcionamento de estabelecimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores, bem 

como os capazes, sob qualquer forma, de causar a degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, IBAMA, em 

caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis”.  

 Para o CONAMA 237/1997, licenciamento ambiental refere-se ao 

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de 

recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras; ou aquelas que, 

sob qualquer forma, possam causar a degradação ambiental, considerando as disposições 

legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. 
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De acordo com o CONSEMA Nº 04/2008, a retificação e melhorias de rodovias de 30 

km e menores 100 quilômetros de comprimento se enquadra como obra/atividade 

potencialmente poluidora, tendo a necessidade de estudo ambiental específico para 

licenciamento ambiental. Diante disso, este EAS constitui-se numa ferramenta de obtenção 

das principais etapas do licenciamento ambiental: Licença Ambiental Prévia (LAP), Licença 

Ambiental de Instalação (LAI) e Licença Ambiental de Operação (LAO).  

Cabe destacar que, neste estudo ambiental, a liberação das licenças ambientais 

pelos órgãos competentes virá ao encontro do disposto na legislação vigente. 

2.3 CONCEITO DE ESTRADA VICINAL 

As estradas vicinais são em geral estradas municipais, pavimentadas ou não, de uma 

só pista e de padrão técnico modesto, compatível com o tráfego que as utiliza. 

A estrada municipal, quase sempre de caráter local, atende principalmente ao 

município que a administra, e dentro de cujos limites normalmente se situam, podendo 

eventualmente estender-se até outro município. 

Características Técnicas Básicas de Estrada Vicinal 

As estradas vicinais em operação no Estado de Santa Catarina estão distribuídas 

através da malha rodoviária dos 293 municípios catarinense, que também são denominadas 

de “estradas municipais”. 

As características geométricas das vicinais são fortemente condicionadas pelo 

aproveitamento dos traçados existentes, indispensáveis para que seus custos de construção 

sejam compatíveis com seu tráfego e função. 

Por outro lado, as estradas pré-existentes desenvolvem-se, com muita frequência ao 

longo dos espigões, ou divisores de água, o que lhes confere boa condição de drenagem. 

Segundo recomendações do Manual de Estradas Vicinais do BIRD/BNDES/DNER1, 

citado no Manual de Estradas Vicinais do DER/SP2, a faixa de domínio das estradas vicinais 

deverá ter sua largura igual à distância entre os “off-sets3” acrescida de 10,00m para cada 

lado. 
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Verifica-se, entretanto, na prática, no Estado de Santa Catarina, que essa condição 

tem sido difícil de ser atendida integralmente, principalmente nas regiões agrícolas mais 

valorizadas. 

2.4 NATUREZA DA RECUPERAÇÃO PREVISTA 

A recuperação compreende os melhoramentos nas vias existentes, geralmente 

circunscritos às faixas de rolamento e de domínio, visando remover pontos críticos que 

impeçam o fluxo contínuo e seguro do tráfego, restaurando uma estrada existente 

aproveitando ao máximo o traçado original, tendo em vista a segurança e fluidez de trafego. 

Todas as atividades devem ser desenvolvidas de forma a preservar os investimentos na 

malha rodoviária, manter e melhorar as condições de sua utilização, denominadas de 

“conservação rodoviária”. 

- Principais Melhoramentos: 

• Melhoria da Superfície de Rolamento; 

• Melhoria da Plataforma Existente; 

• Tratamento das Interseções e Acessos; 

• Recuperação e Melhoria no sistema de Drenagem Existente. 

2.5 JUSTIFICATIVA DO EAS 

Este estudo ambiental simplificado visa obter a licença ambiental de operação para     

recuperar o sistema viário do município de Águas Mornas, em Santa Catarina, visando 

normalizar as condições de trafegabilidade das rodovias não pavimentadas que terão suas 

plataformas conformadas, receberão revestimento primário, além de obras de drenagem que 

foram severamente castigadas pelas chuvas.  

As referidas obras fazem parte do objeto do Convênio No. 065842/2010, celebrado 

entre a Prefeitura Municipal de Águas Mornas e o Ministério da Integração Nacional. 
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3 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome Empreendedor Prefeitura de Águas Mornas 

CNPJ 82.892.266/0001-50 

Endereço: Praça José Adão Lehmkuhl nº 62 

Bairro: Centro 

CEP: 88.150-000 

Município: Águas Mornas 

Endereço da Obra 

 

 Licenciada: 

Rodovias Municipais - Rurais 

CEP: 88.150-000 

Município Águas Mornas – SC 

Contato junto a FATMA Édio/Milton 

Telefone Celular 9991-6382/9101-7096 

Telefone Comercial 048 3245.7252 

e-mail scaviengenharia@gmail.com 

Código da Atividade 
33.12.01 – Retificação e melhorias 

de rodovias 

FOTOGRAFIA 1 - PREFEITURA DE ÁGUAS MORNAS. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

4.1 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A área de estudo é constituída por trechos das rodovias municipais - AM, localizadas 

na Micro bacia Hidrográfica do Rio Cubatão, abrangendo uma extensão de 64,80 Km, 

situados dentro do município de Águas Mornas. O Município faz parte da Mesorregião da 

Grande Florianópolis e Microrregião de Florianópolis, distanciando-se 40 km da capital do 

Estado, e compõe a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis – GRANFPOLIS.  

Faz limite com seguintes municípios: 

São Pedro de Alcântara, Angelina, Rancho 

Queimado,  

Santo Amaro da Imperatriz, Anitápolis 

e Águas Mornas e conforme ilustra o Mapa de 

Localização do empreendimento em 

estudo. Os trechos das estradas que sofrerá 

as intervenções são: 

Rodovias AM 329, AM 477, AM 319, 

AM 475, AM 482, AM 449, AM 311, AM 464, 

AM 317, AM 370. 

 

 

 

    Figura 1 - Mapa de localização. 
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Figura 2 - Mapa Hidrográfico e Político 
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4.2 BACIA RIO CUBATÃO 

A bacia do Rio Cubatão é de importância estratégica para a região da Grande 

Florianópolis, pois nela estão localizados os Rios Vargem do Braço e Cubatão, que são os 

mananciais de captação para 

abastecimento de água de 05 

municípios da região.  

Com vazão média de longo 

termo de 3.025 l/s, do Rio Vargem 

do Braço, atualmente, são captados 

1.300 l/s para abastecimento. Do 

Rio Cubatão com vazão de longo 

termo de 11.717 l/s, atualmente são 

captados 550 l/s (com possibilidade 

de chegar a 3000 l/s). Estes 

mananciais abastecem os municípios 

de Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça, São José, Biguaçu e Florianópolis, atendendo 

aproximadamente 700.000 habitantes. 

Apesar da existência de rígida legislação ambiental, que prevê a proteção das 

florestas e a conseqüente preservação dos mananciais, a realidade é bastante diferente do 

ideal que poderia ser conseguido pela aplicação rigorosa da lei. Em todo o Estado, a 

supressão da mata ciliar é uma das maiores ameaças à qualidade dos recursos hídricos, 

uma vez que favorece o assoreamento dos rios, as enchentes e a contaminação por 

esgotos e efluentes industriais. Sem dúvida, a retirada das matas ciliares e a ocupação 

indevida das margens dos rios são os maiores causadores da poluição (SOS NASCENTES, 

1999).  

A degradação ambiental na bacia é refletida nos recursos hídricos, no solo e na 

cobertura vegetal. O extrativismo vegetal praticado na área da bacia vem acarretando danos 

ao ecossistema e conseqüentemente à hidrografia. 

Com relação específica ao Rio Cubatão, a retirada da mata ciliar, o despejo de 

esgoto doméstico, a extração de areia e a agricultura vêm gradativamente degradando tanto 

as margens como a qualidade e quantidade de suas águas. 

Figura 3 - Localização Bacia Rio Cubatão Sul . 



 

           SCAVI AMBIENTAL                ÁGUAS MORNAS      

                                                      

               

                  SCAVI Engenharia e Geologia Ltda                                                           

Rua Assis Brasil, 221 – Ponta de Baixo – São José – SC                                 16 

               CEP 88104-200 – Fone: 048 3343 0629 – 048 9991 6382 

               CREA 077.113-0                                          

 

4.3 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

Área de Influência Direta – AID – são as áreas que sofrerão impactos diretos do 

empreendimento, das intervenções previstas, bem como das atividades associadas e 

decorrentes. Esta delimitação se deu em função das características físicas, biológicas, 

sociais e econômicas e das particularidades.  

- A delimitação da AID para o meio físico é para o meio socioeconômico é a 

delimitação do perímetro do município Águas Mornas lado sul da BR 282 sendo acesso 

principal pela SC 431 abrangendo uma área aproximadamente de 180 km². 

 Área de Influência Indireta – AII – é a região que sofrerá os impactos indiretos do 

empreendimento, das intervenções previstas, bem como das atividades associadas e 

decorrentes. A delimitação da AII para o meio físico é a área que abrange os municípios 

vizinhos de Águas Mornas, e Santo Amaro da Imperatriz; 

A delimitação da AII para o meio socioeconômico é o Município de Águas Mornas.  

4.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EMPREENDIMENTO 

Com o objetivo de diagnosticar os problemas e propor soluções adequadas à 

realidade da região, a equipe responsável pela execução do presente projeto realizou visita 

a campo composta por engenheiro, geólogo e biólogo tendo realizado: 

 Inspeção visual e anotações de campo; 

 Elaboração de documentário fotográfico;  

 Levantamento da fauna e flora da área; e, 

 E vistoriados os locais das fontes de materiais terrosos, pétreos e usinados, 

indicados para a obra. 

Foram observados naturalmente todos os problemas advindos das chuvas 

excessivas tais como: o comprometimento das plataformas das estradas devido à falta de 

revestimento consolidado; a falta de um ordenamento das águas superficiais que invadem 

as estradas e comprometem o pavimento; a necessidade de bueiros que captem as águas 

das sarjetas e conduzam as mesmas para o deságue natural; e, principalmente, foi 

observada a falta de segurança que o conjunto dos problemas elencados que dificultam os 

usuários. 
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Se não for estabelecida uma solução, a cada novo período de chuva, a atual 

problemática estará presente nas estradas, além de possivelmente vir a apresentar contínua 

evolução. 

4.4.1 OBRAS NECESSÁRIAS 

Estão previstos os seguintes serviços para a Recuperação de Estradas Vicinais 

atendendo as diversas comunidades do município de Águas Mornas: 

Recuperação de 19 (dezenove) trechos de rodovias vicinais e drenagem superficial 

totalizando 64,80 Km, nas seguintes estradas do município: 

AM 329 (1) - TERESÓPOLIS / RIO CUBATÃO (1), AM 329 (2) - RIO CUBATÃO / ALTO 

RIO CUBATÃO (2), AM 329 (3) - ALTO RIO CUBATÃO / RIO DO SALTO (3), AM 329 (4) - RIO 

SALTO / ALTO RIO DO SALTO (4), AM 329 (5) - ALTO RIO DO SALTO (ESCOLA) / FIM (5), AM 

477  - SC 431 / RIO ENGANO, AM 319 - SC 431 / RIO NOVO / DIV. ANITÁPOLIS, AM 475 (1)- 

SC 431 / MORRO MAYER I, AM 475 (2) - AM 475 / MORRO MAYER II, AM 482 (1) - RIO 

CUBATÃO / RIO DOS PORCOS, AM 482 (2) - RIO DOS PORCOS / ALTO RIO DOS PORCOS, AM 

449 - AM 370 / MORRO DO CEDRO II (ESTRADA RADAHEIZ), AM 311 - BR 282 / RIO IMBIRAS / 

ESCOLA (RIO MIGUEL), AM 464 - RIO MIGUEL / ALTO RIO MIGUEL / AM 370, AM 317 (1) - SC 

431 / RIO DO CEDRO (RIO DO CEDRO I), AM 317 (2) - AM 317 / RIO DO CEDRO (RIO DO 

CEDRO II), AM 370 (1) - SC 431 / RIO MIGUEL (ESCOLA), AM 370 (2) - ESCOLA (RIO MIGUEL) / 

ENTR. AM 449, AM 370(3) - ENTR. AM 449 / MORRO DO CEDRO. 

Conformação de plataforma numa área total de 114.270,265 m²; 

Escavação e carga de revestimento primário: 21.695 m³; 

Recuperação e implantação de bueiros em diversos pontos nas estradas do 

município.  

Total a executar de 233 m de bueiro simples tubular de concreto com 0,40 m de 

diâmetro, 648 m de bueiro simples tubular de concreto com 0,60 m de diâmetro, 67 m de 

bueiro simples tubular de concreto com 0,80 m de diâmetro e 37 m de bueiro simples tubular 

de concreto com 1,00 m de diâmetro; 

Execução de uma passagem molhada, localizada em ponto baixo da rodovia: AM 464; 

Execução de 12 galerias de concreto armado: 
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Rod. AM 329 (A/B):  01 BSCC 1,50 x 1,50 m; Rod. AM 329 (B/F):  02 BSCC 2,00 x 2,00 m; 

Rod. AM 329 (F/G):  01 BSCC 2,00 x 2,00 m; Rod. AM 329 (I/J):    01 BSCC 2,00 x 2,00 m; 

Rod. AM 482 (B/D):  01 BSCC 2,00 x 2,00 m; Rod. AM 482 (C/E): 01 BSCC 2,00 x 2,00 m; 

Rod. AM 311 (3/4):   01 BSCC 2,00 x 2,00 m; Rod. AM 464 (2/7):   01 BDCC 2,00 x 2,00 m e 

01 BSCC 3,00 x 3,00 m; e Rod. AM 317 (O/R):  02 BSCC 2,00 x 2,00 m. 

Também foram vistoriadas e estudadas as ocorrências de instabilidades as quais 

foram detectados os tipos de rupturas presentes nas ocorrências; a possibilidade de 

evolução das mesmas; os reflexos das rupturas nos terrenos naturais próximos às 

ocorrências; a presença de água nos locais envolvidos; o comprometimento da estrutura de 

terra; a vegetação que recobre os taludes; as situações dos terrenos a montante dos locais 

afetados; as necessidades de correções imediatas; diagnóstico completo da drenagem local; 

as condições do pavimento existente e principalmente as condições de segurança dos 

usuários, razão maior de todas as preocupações. 

As instabilidades estão localizadas nas seguintes rodovias: 

• Rodovia AM 329 - Km 0,30 do trecho Teresópolis / Rio Cubatão; 

• Rodovia AM 329 - Km 3,50 do trecho Teresópolis / Rio Cubatão; 

• Rodovia AM 329 - Km 3,90 do trecho Teresópolis / Rio Cubatão; 

• Rodovia AM 329 - Km 5,30 do trecho Teresópolis / Rio Cubatão; 

• Rodovia AM 329 - Km 0,40 do trecho Alto Rio Cubatão / Rio do Salto; 

• Rodovia AM 329 - Km 0,10 do trecho Alto Rio do Salto / Final da Rodovia. 
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4.4.2 OBRAS DE RECUPERAÇÃO  

4.4.2.1 CONFORMAÇÃO DAS PLATAFORMAS 

A conformação da plataforma consiste na regularização da pista de rolamento 

através de cortes e aterros de até 0, 20 m compensados lateralmente de modo a permitir a 

drenagem das águas superficiais para as sarjetas, e na execução de valetas laterais nos 

cortes nos aterros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A execução compreende, basicamente, o patrolamento da pista e simultânea 

execução das sarjetas e leiras, com o mesmo equipamento (motoniveladora), e abrange as 

seguintes etapas: 

Antes de iniciar a conformação de a plataforma eliminar os atoleiros e poças d‟água, 

com a colocação de pedras de mão preenchendo os vazios com cascalhos, e/ou a execução 

de valetas de escoamento para fora da pista; 

FOTOGRAFIA 2 - PLATAFORMA SEM CONFORMATAÇÃO. 

FOTOGRAFIA 3 - PLATAFORMA COM CONFORMATAÇÃO. 
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Iniciar o patrolamento dos 

bordos para o eixo no caso de 

tangentes, e do bordo interno para o 

externo, no caso de curvas, 

mantendo-se obrigatoriamente do lado 

direito, no sentido do trafego; 

Não executar simultaneamente 

trechos contínuos maiores que 500 m; 

Manter as inclinações mais 

constantes possíveis, de acordo com 

as seções tipo; 

Não fazer cortes desnecessários; 

Escarificar, se necessário, para promover uma mistura homogênea; 

Evitar a obstrução dos dispositivos de drenagem; 

Espalhar o material acumulado no eixo da estrada, removendo pedras de portes 

indesejáveis e material orgânico;  

Regularizar a pista;  

Compactar a pista com o uso de rolo compactador seguindo as mesmas orientações 

do patrolamento quanto ao sentindo das operações.  

Os materiais utilizados para a compensação lateral do próprio subleito, e se for 

necessário, adição ou substituição de materiais, utilizar os provenientes de jazidas da 

prefeitura já licenciadas. 

Os equipamentos consistem em uma motoniveladora com escarificador e rolo 

compactador. 

 A medição dos serviços será por quilômetro de estrada conformada. 

Os custos serão calculados efetuando os preços unitários compostos, levando em 

consideração a largura e a espessura média adotada para o respectivo trecho, incluindo as 

sarjetas e leiras. Os materiais oriundos de caixas de empréstimo deverão ser pagos à parte. 

Dimensões utilizadas para composição dos custos largura de 4,0 a 5,0 m. 

FOTOGRAFIA 4 - MOTOVIVELADORA 

EXECUTANDO A CONFORMATAÇÃO DA 

PLATAFORMA. 
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4.4.2.2 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

O revestimento primário consiste em executar uma camada granular compactada 

(saibro ou cascalho) sobre o subleito conformando e com seus pontos críticos como: 

atoleiros, rodeiros, pistas escorregadias e rocha aflorante. 

A execução de conformação da plataforma será de acordo com o Projeto Tipo e 

especificado no Memorial de Serviço do projeto de recuperação, e abrangem as seguintes 

etapas: 

Escarificar com motoniveladora os trechos a revestir; 

Depositar o material para revestimento, no eixo ou nós bordos, dependendo da 

largura da plataforma, com espaçamento suficiente para obter a espessura final desejada; 

Espalhar o material 

homogeneamente sobre a pista; 

Compactar, começando dos bordos 

para o eixo. Nas curvas a compactação 

deverá se fazer sempre do bordo interno 

para o externo; 

Desobstruir as valas laterais e 

saídas d‟água. 

Os materiais deverão ser de 

jazidas naturais, devidamente licenciadas, 

compostos de uma mistura de granulares e argilas em proporções satisfatórias, observadas 

visualmente e aceitas pela fiscalização, levando em consideração as facilidades de extração 

e distancias médias de transportes. 

Os equipamentos serão uma motoniveladora com escarificador e rolo compactador 

vibratório liso. 

A medição será por quilômetro de estrada revestida. 

Os custos serão obtidos segundo os preços unitários previstos, levando em 

consideração a sua composição quanto à largura e espessura médias adotada para o 

FOTOGRAFIA 5 - COLOCAÇÃO REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO. 
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respectivo trecho. Os materiais de jazidas deverão ser pagos a parte. A conformação da 

plataforma será paga à parte, de acordo com o Projeto Tipo específico. 

As dimensões utilizadas para composição dos custos e a largura de 4,00 a 5,00 m e 

espessura do material primário que fica em torno de 4 a 6 centímetros. 

4.4.2.3 CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BUEIROS. 

A construção, recuperação e ampliação de bueiros geralmente ocorrem em trechos 

de meia encosta, proveniente da erosão da pista junto aos bordos, isto ocorre devido ao 

acentuado espaçamento entre os bueiros, quando existem, os que resultam na 

concentração das águas de superfície em pontos localizados, desenvolvendo altas 

velocidades, causadoras de erosão. 

A solução prevista nesses casos 

é a construção de bueiros de greide, 

com diâmetro a ser definido pela 

Equipe Técnica responsável pelo 

levantamento e projeto.  

Para o caso de bueiros 

obstruídos ou danificados, a limpeza ou 

sua reconstrução, com ou sem 

reaproveitamento dos tubos. 

Existe a previsão da ampliação 

de bueiros existentes quer pela 

insuficiência hidráulica, quer pela insuficiência geométrica que ocasiona problemas. 

A execução consiste em: 

Demarcar o local obedecendo ao projeto; limpar a área de serviço removendo o 

entulho; fazer a vala do bueiro, obedecendo às dimensões do projeto tipo; trabalhar de 

jusante para montante, em meia pista de cada vez; nivelar e apiloar o fundo da vala, 

cuidando para, na existência de água, desviar, drenar ou construir estiva, se for o caso; 

executar berço com pedra de mão arrumada, de diâmetro Máximo de 0,20 m, ou até com 

cascalho de boa qualidade, na declividade do projeto; colocar os tubos, atentando para o 

alinhamento dos mesmos; rejuntar os tubos com argamassa 1:4, metade inferior pelo lado 

FOTOGRAFIA 6 - EXECUÇÃO DE BUEIROS. 



 

           SCAVI AMBIENTAL                ÁGUAS MORNAS      

                                                      

               

                  SCAVI Engenharia e Geologia Ltda                                                           

Rua Assis Brasil, 221 – Ponta de Baixo – São José – SC                                 23 

               CEP 88104-200 – Fone: 048 3343 0629 – 048 9991 6382 

               CREA 077.113-0                                          

 

interno e metade superior pelo lado externo; construir caixa coletora, quando necessário, 

(observar projeto específico); 

Reaterrar e apiloar a cava do bueiro, com material selecionado, livre de entulhos, 

material orgânico e pedras, espalhando-os em camadas de 0,20 m por igual em ambos os 

lados dos tubos. Compactar todas as camadas até atingir a cota desejada; 

Proteger a entrada e saída dos bueiros com enrocamento de pedra arrumada, em 

forma de testa e calçada, conforme Projeto-Tipo. 

Para os berços dos bueiros poderão ser utilizadas pedras de mão obtidas nas 

imediações ou cascalho local mais granular. Os tubos de concreto simples para os bueiros 

com diâmetro igual ou inferior a 0,60 m e os tubos de concreto com armadura simples, 

executada nos moldes do projeto tipo 

DEINFRA/SC. Os bueiros com diâmetro 

entre 0,80 e 1,00 m, serão pré-

moldados de aquisição externa, a 

argamassa de cimento e areia no traço 

1:4; O reaterro será da própria vala de 

escavação ou oriundo de jazidas 

licenciadas. 

O equipamento consiste de 

ferramental manual ou 

retroescavadeira, soquete manual ou 

placa vibratória. 

A medição no caso de bueiros 

novos, reconstrução com reaproveitamento e ampliação, a medição será por metro linear 

concluído. 

Os custos consideram-se o fornecimento de materiais, o transporte, a execução dos 

serviços pertinentes e o acabamento da pista nos locais onde forem construídos os bueiros. 

As dimensões utilizadas para composição dos custos serão a escavação, 

comprimento, enrocamento berço. 

 

 

FOTOGRAFIA 7 - EXECUÇÃO DO BERÇO DO 

BUEIRO. 
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4.4.2.4 PASSAGEM MOLHADA 

A passagem molhada é uma alternativa à 

construção de bueiros de greide, nos trechos em 

meia encosta onde não é possível a construção de 

sangrias num dos lados da pista. Consiste de uma 

depressão transversal à pista que conduz a água 

das sarjetas do lado da estrada, limitado pelo corte 

para bigodes ou valas de escoamento no lado 

oposto. 

A depressão deve ser dimensionada de 

modo a permitir a passagem de água e ao mesmo 

tempo o livre trânsito de veículos, e será revestido 

com pedregosos cravados ao solo por compactação 

(agulhamento). 

A execução consiste em: 

Marcar os locais de implantação da passagem molhada de acordo com o Projeto de 

Engenharia; 

Efetuar a escavação manual de forma côncava em toda a largura da pista, conforme 

as dimensões do Projeto de engenharia; 

Manter a inclinação transversal constante para o lado de deságue; 

Efetuar o revestimento da área trabalhada, com material granular resistente, de 

diâmetro superior a 2,5 m, cravado no subleito por compactação (agulhamento); 

Os materiais de revestimento serão oriundos de jazida selecionada. 

O equipamento consiste de ferramental manual, placa vibratória ou soquete manual. 

A medição será efetuada considerada a unidade de serviço executado. 

Os custos serão os preços unitários compostos para o serviço, considerado a 

escavação manual, revestimento, compactação e a limpeza da área com a retirada do 

material escavado. 

FOTOGRAFIA 8 - EXECUÇÃO 

PASSAGEM MOLHADA. 
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As dimensões utilizadas para composição dos custos serão a largura de 5,00 m, 

comprimento de 2,00 m e espessura de 20 centímetros. 

4.4.2.5 SARJETAS (VALETAS LATERAIS) 

Sarjetas são dispositivos de drenagem executadas no bordo da plataforma, no pé de 

corte, que objetivam coletar as águas de escoamento superficial da pista e taludes, 

conduzindo-as para um talvegue natural, bueiro ou sangradouro. 

As valetas laterais são executas simultaneamente com conformação da plataforma 

ou revestimento primário, exceto quando esses serviços não forem previstos para o 

segmento em estudo. 

A execução consiste em:  

Identificar e marcar os locais em 

execução da sarjeta; 

Escavar a sarjeta (poderá ser 

utilizada a ponta da lâmina da 

motoniveladora), revestir com cascalho 

local ou proteção vegetal, os materiais 

serão cascalhos ou pedras do local. 

 O equipamento consiste de 

ferramentas manuais e motoniveladora. 

A medição será por metro linear e 

serviço executado.  

Os custos serão obtidos levando em consideração o preço unitário, incluindo a 

escavação manual. 

As dimensões utilizadas para composição dos custos será o metro linear. 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 9 - EXECUÇÃO VALETAS COM 

MOTONIVELADORA. 
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4.4.2.6 CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E RECUPERAÇÃO DE MARGENS 

4.4.2.6.1 OBRAS DE CONTENÇÃO NA MARGEM DO RIO CUBATÃO (KM 0,3) 

Esta obra localiza-se no Km 0,3 da rodovia municipal AM 329, trecho: Teresópolis – 

Cubatão, segmento A/B e se trata de uma instabilidade na margem do Rio Cubatão. A obra 

prevista é um muro com enrocamento de pedras de grandes dimensões arrumadas 

mecanicamente para recuperação de uma extensão de 60,0 m de margem com processo 

acelerado de erosão. 

Os materiais empregados devem obedecer às seguintes características: 

 A pedra utilizada deve ser originada da rocha sã, limpa e estável. 

 O diâmetro da pedra a ser utilizada na obra deverá se situar na faixa de 0,50 a 1,50 

m. 

A execução terá escavação mecânica e regularização do terreno, compactação 

mecânica da superfície resultante após escavação e/ou regularização, com o próprio 

equipamento de escavação (escavadeira hidráulica), lançamento das pedras e arrumação 

mecânica, de modo a sobrar o menor volume de vazios possível e promover o melhor 

intertravamento possível das mesmas. 

A medição dos serviços será medida em metros cúbicos de enrocamentos 

executados. 

O pagamento deverá ser feito após a aceitação e a medição dos serviços, com base 

no preço unitário contratual o qual deve remunerar toda a mão-de-obra, equipamentos, 

materiais, inclusive aquisição e transportes das pedras, encargos e eventuais necessários à 

completa execução dos serviços.  

Os serviços de escavação, regularização e compactação do terreno serão pagos à 

parte. 
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4.4.2.6.2 OBRAS DE CONTENÇÃO NA MARGEM DO RIO CUBATÃO (KM 3,5) 

Esta obra localiza-se no Km 3,5 da rodovia municipal AM 329, trecho: Teresópolis – 

Cubatão, segmento A/B e se trata de uma sequência de pontos instáveis na margem do Rio 

Cubatão. As obras previstas são dois segmentos com gabião caixa e um muro com 

enrocamento de pedras de grandes dimensões arrumadas mecanicamente. Essas soluções 

foram adotadas em função da altura da estrada em relação ao rio, devido ao espaço 

existente para implantação da base da obra e também pelo tipo de materiais disponíveis na 

região – condição econômica. 

O gabião caixa é uma estrutura de arrimo tipo gravidade, flexível e bastante 

permeável, constituída por caixas de tela metálica em malha hexagonal de dupla torção, 

preenchidas por pedra-de-mão, cujo diâmetro deve estar entre uma vez e meia a duas 

vezes e meia a máxima abertura da malha.   

Estas caixas, em forma de prismas retangulares, com variação de dimensão igual a 

0,5 m, devem ser montadas no local, através de superposição sucessiva de elementos de 

menor largura sobre aquelas de maior largura, constituindo a estrutura do muro. As caixas 

devem ser costuradas através de tirantes metálicos de forma a promover as devidas 

amarrações. 

Os materiais para gabiões tipo caixa 

confeccionados em malha hexagonal de 

dupla torção, tipo 8 x 10 conforme 

NBR 10514(1), a partir de arames de 

aço BTC, isto é, com baixo teor de 

carbono, revestido com liga Zn/5% 

alumínio – MM, conforme ASTM 

A856M(2), no diâmetro de 2,40 mm e 

recobertos com PVC cinza. Os 

gabiões tipo caixa apresentam 

diafragmas inseridos de metro em 

metro durante o processo de fabricação 

e são acompanhados de arames do 

mesmo tipo, para as operações de 

amarração e atirantamento, no diâmetro 2,20 mm e nas proporções de 8% sobre o peso dos 

gabiões com 1,0 mm de altura e de 6% para os de 0,50 m de altura. 

FOTOGRAFIA 10 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO 

COM GABIÃO. 
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O enrocamento de pedras arrumadas mecanicamente deve obedecer às seguintes 

características: 

 A pedra utilizada deve ser originada da rocha sã, limpa e estável. 

 O diâmetro da pedra a ser utilizada na obra deverá se situar na faixa de 0,50 a 1,50 

m, para o enrocamento com pedras. 

A execução do gabiões tipo caixa a 

construtora deve executar os serviços básicos 

de limpeza e regularização da base dos 

gabiões. A regularização da base deve ser 

constituída, de maneira geral, por lastro de 

concreto magro com Fck ≥ 10 MPa, e 

espessura mínima de 10 cm. 

As escavações e aterros devem 

atender as conformações, dimensões, cotas e 

espessuras constantes no projeto de 

engenharia. Os aterros ou reaterros previstos 

para constituição do maciço devem ser executados em atendimento às especificações 

constantes no item terraplenagem do DNIT. 

Nos gabiões tipo caixa deve ser colocado gabaritos de sarrafos na face do 

paramento externo da estrutura, que alinhados e aprumados, devem condicionar a 

ocorrência de deformações precoces durante a fase de execução. Devem ser obedecidas as 

medidas indicadas no projeto, pois a posição dos sarrafos deve fornecer também a posição 

da colocação dos tirantes. 

O comprimento dos gabaritos deve ser determinado em função do cronograma da 

execução da obra e, se forem móveis, devem ser removidos para frente, na mesma camada 

ou para cima, para execução da camada superior, porém depois fechadas às caixas. 

Paralelamente à operação de colocação e alinhamento dos gabaritos, procede-se a 

amarração entre si, usualmente de 4 peças dos gabiões caixa. Recomenda-se colocar os 

gabaritos também ao longo do paramento interno da obra. 

Os gabiões vazios devem ser assentados, sempre amarrando entre si pelas quinas 

e, mantendo as tampas abertas, inicia-se a colocação das pedras. A amarração dos gabiões 

FOTOGRAFIA 11 - MONTANDO OS 

GABIÕES. 



 

           SCAVI AMBIENTAL                ÁGUAS MORNAS      

                                                      

               

                  SCAVI Engenharia e Geologia Ltda                                                           

Rua Assis Brasil, 221 – Ponta de Baixo – São José – SC                                 29 

               CEP 88104-200 – Fone: 048 3343 0629 – 048 9991 6382 

               CREA 077.113-0                                          

 

entre si deve se dar pelas quinas do paralelepípedo, costurando-se com um só arame que, 

seguindo a ordem das malhas, dá uma laçada simples e uma dupla, alternada. 

As pedras devem ser arrumadas manualmente dentro dos gabiões, de modo que 

fique o menor número possível de vazios, resultando um peso específico médio de 18 

kN/m³. 

Coloca-se uma primeira camada de pedras arrumadas, correspondente 1/3 da altura 

do gabião, para gabiões com altura de 1 m ou, para gabiões de altura de 0,5 m, esta altura é 

facilmente determinada pela posição dos sarrafos dos gabaritos, colocando-se os tirantes, 

sem esticá-los em demasia para não deformar a rede dos gabiões. 

É proibido o preenchimento das caixas por meio de lançamento com a concha dos 

equipamentos mencionados como pá carregadeira ou retroescavadeira. 

Estando os gabiões preenchidos, fecham-se as tampas, amarrando todas as quinas, 

com costura. 

Concluído o assentamento da primeira camada de caixas, removem-se os gabaritos, 

que devem ser novamente alinhados e aprumados de acordo com o projeto. Deve-se 

proceder ao levantamento das camadas seguintes da mesma forma como já descrito pra a 

primeira camada. 

A escavação mecânica e regularização do terreno devera ter compactação mecânica 

da superfície resultante após escavação e/ou regularização, com o próprio equipamento de 

escavação (escavadeira hidráulica). O lançamento das pedras e arrumação mecânica 

deverá ser de modo a sobrar o menor volume de vazios possível e promover o melhor 

intertravamento possível das mesmas. 

Os gabiões tipo caixa são medidos por metro cúbico (m³) de serviço executado, 

assim como o serviço de enrocamento de pedras arrumadas mecanicamente será medido 

em metro cúbico de enrocamento executado. 

O pagamento deverá ser feito após a aceitação e a medição dos serviços, com base 

no preço unitário contratual o qual deve remunerar toda a mão-de-obra, equipamentos, 

materiais, inclusive aquisição e transportes das pedras, encargos e eventuais necessários à 

completa execução dos serviços.  

Os serviços de escavação, regularização e compactação do terreno serão pagos à 

parte. 
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4.4.2.6.3 OBRAS DE CONTENÇÃO NA MARGEM DO RIO CUBATÃO (KM 3,9) 

Esta obra localiza-se no Km 3,9 da rodovia municipal AM 329, trecho: Teresópolis – 

Cubatão, segmento A/B e se trata de outra instabilidade na margem do Rio Cubatão. A obra 

prevista é um muro com estrutura formada por gabião caixa para recuperação de uma 

extensão de 60,0 m. 

Deverão ser adotados os mesmos procedimentos descritos anteriormente para os 

itens materiais, execução, medição e pagamento.  

O detalhamento das dimensões e quantitativos das obras está apresentado no item 

memorial de cálculo das obras de contenção. 

4.4.2.6.4 OBRAS DE CONTENÇÃO NA MARGEM DO RIO CUBATÃO (KM 5,3) 

Esta obra localiza-se no Km 5,3 da rodovia municipal AM 329, trecho: Teresópolis – 

Cubatão, segmento A/B e se trata de 

outra instabilidade na margem do Rio 

Cubatão. A obra prevista é um muro 

com enrocamento de pedras de grandes 

dimensões arrumadas mecanicamente 

para recuperação de uma extensão de 

20,0 m.   

Deverão ser adotados os 

mesmos procedimentos descritos 

anteriormente para os itens materiais, 

execução, medição e pagamento.  

O detalhamento das dimensões e 

quantitativos das obras está apresentado 

no item memorial de cálculo das obras de contenção. 

4.4.2.6.5 OBRAS DE CONTENÇÃO NA MARGEM DO RIO CUBATÃO – ALTO RIO 

CUBATÃO / ESCOLA RIO DO SALTO 

Esta obra localiza-se no Km 0,4 da rodovia municipal AM 329, trecho: Alto Rio 

Cubatão – Escola Rio do Salto, segmento F/G e se trata de uma instabilidade na margem do 

Rio Cubatão. A obra prevista é a recuperação da encosta através de terraplenagem 

tradicional. 

FOTOGRAFIA 12 - LOCAL DE INSTABILIDADE 

JUNTO AO RIO CUBATÃO.  
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O material para execução do aterro será retirado da caixa de empréstimo em frente 

ao segmento que também deverá ser escalonado para evitar problemas futuros de 

instabilidade. 

As escavações e aterros devem atender as conformações, dimensões, cotas e 

espessuras constantes neste projeto e estão apresentados no item Memórias de Cálculo 

das Obras Previstas. Os serviços de terraplenagem para recuperação da encosta e 

constituição do maciço devem ser executados em conformidade com as especificações do 

DEINFRA/SC. 

Os serviços serão medidos e pagos em conformidade com as especificações do 

DEINFRA/SC. 

4.4.2.6.6 OBRAS DE CONTENÇÃO NA MARGEM DO RIO CUBATÃO – RIO DO SALTO 

Esta obra localiza-se no Km 0,1 da rodovia municipal AM 329, trecho: Rio do Salto 

(Escola) – Final do Trecho, segmento I/J e se trata de mais uma instabilidade na margem do 

Rio Cubatão. A obra prevista é um muro com enrocamento de pedras de grandes 

dimensões arrumadas mecanicamente para recuperação de uma extensão de 100,0 m de 

margem com processo acelerado de erosão. 

Além dessa obra, um trecho de 200,0 m terá seu greide elevado em 0,60 m, 

utilizando-se para isso cascalho obtido na região.  

Os materiais empregados devem obedecer às seguintes características: 

 A pedra utilizada deve ser originada da rocha sã, limpa e estável. 

 O diâmetro da pedra a ser utilizada na obra deverá se situar na faixa de 0,50 a 1,50 

m. 

A execução da escavação mecânica e regularização do terreno serão feita por 

compactação mecânica da superfície resultante após escavação e/ou regularização, com o 

próprio equipamento de escavação (escavadeira hidráulica). O lançamento das pedras e 

arrumação mecânica, de modo a sobrar o menor volume de vazios possível e promover o 

melhor intertravamento possível das mesmas. 

Os serviços serão medidos em metros cúbicos de enrocamentos executados. 

O pagamento deverá ser feito após a aceitação e a medição dos serviços, com base 

no preço unitário contratual o qual deve remunerar toda a mão-de-obra, equipamentos, 
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materiais, inclusive aquisição e transportes das pedras, encargos e eventuais necessários à 

completa execução dos serviços.  

Os serviços de escavação, regularização e compactação do terreno serão pagos à 

parte. 

4.4.2.7 RECUPERAÇÃO DA PONTE DE MADEIRA 

Esta obra de localiza na entrada do Morro Mayer e se trata de recuperar as vigas 

principais a plataforma e o vão de rodagem.  

O material empregado será madeira de eucalipto com aquisição próxima ao local da 

obra. 

A execução consiste em tratar as pranchas em mau estado por novas. 

Os serviços serão medidos por metro de reparo. E o pagamento será após a 

aceitação das obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 13 - PONTE A SER RECUPERADA. 
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4.5 QUANTITATIVOS E ORÇAMENTOS DAS OBRAS 

 

Tabela 1 - Trechos necessários de conformação plataforma. 

CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMAS 

Rodovias Trechos 

AM 329 (1) TERESÓPOLIS / RIO CUBATÃO (1) 

AM 329 (2) RIO CUBATÃO / ALTO RIO CUBATÃO (2) 

AM 329 (3) ALTO RIO CUBATÃO / RIO DO SALTO (3) 

AM 329 (4) RIO SALTO / ALTO RIO DO SALTO (4) 

AM 329 (5) ALTO RIO DO SALTO (ESCOLA) / FIM (5) 

AM 477 SC 431 / RIO ENGANO 

AM 319 SC 431 / RIO NOVO / DIV. ANITÁPOLIS 

AM 475 (1) SC 431 / MORRO MAYER I 

AM 475 (2) AM 475 / MORRO MAYER II 

AM 482 (1) RIO CUBATÃO / RIO DOS PORCOS 

AM 482 (2) RIO DOS PORCOS / ALTO RIO DOS PORCOS 

AM 449 
AM 370 / MORRO DO CEDRO II (ESTRADA 

RADAHEIZ) 

AM 311 
BR 282 / RIO IMBIRAS / ESCOLA (RIO 

MIGUEL) 

AM 464 RIO MIGUEL / ALTO RIO MIGUEL / AM 370 

AM 317 (1) SC 431 / RIO DO CEDRO (RIO DO CEDRO I) 

AM 317 (2) AM 317 / RIO DO CEDRO (RIO DO CEDRO II) 

AM 370 (1) SC 431 / RIO MIGUEL (ESCOLA) 

AM 370 (2) ESCOLA (RIO MIGUEL) / ENTR. AM 449 

AM 370 (3) ENTR. AM 449 / MORRO DO CEDRO 

TOTAL 114.270,265 m² 
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Tabela 2 - Quantidade de bueiros. 

BUEIROS 

Diâmetro (cm) Metros 

40 233 

60 648 

80 67 

100 37 

 

Tabela 3 - Quantidade de galerias. 

GALERIAS DE CONCRETO ARMADO 

Rodovia Galerias 

Rod. AM 329 

(A/B) 

01 BSCC 1,50 x 1,50 m 

Rod. AM 329 

(B/F) 

02 BSCC 2,00 x 2,00 m 

Rod. AM 329 

(F/G) 

01 BSCC 2,00 x 2,00 m 

Rod. AM 329 

(I/J) 

01 BSCC 2,00 x 2,00 m 

Rod. AM 482 

(B/D) 

01 BSCC 2,00 x 2,00 m 

Rod. AM 482 

(C/E) 

01 BSCC 2,00 x 2,00 m 

Rod. AM 311 

(3/4) 

01 BSCC 2,00 x 2,00 m 

Rod. AM 464 

(2/7) 

01 BDCC 2,00 x 2,00 m e 01 BSCC 

3,00 x 3,00 m Rod. AM 317 

(O/R) 

02 BSCC 2,00 x 2,00 m 

 

Tabela 4 - Locais de estabilização de talude. 

ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES 

Rodovia Trecho 

AM 329 km 0,30                         Teresópolis / Rio Cubatão 

AM 329 km 0,30                         Teresópolis / Rio Cubatão 

AM 329 km 3,90                         Teresópolis / Rio Cubatão 

AM 329 km 5,30                         Teresópolis / Rio Cubatão; 

AM 329 km 0,40               Alto Rio Cubatão / Rio do Salto 

AM 329 km 0,10                         Alto Rio do Salto / Final da 

Rodovia  
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4.5.1 QUANTITATIVO E ORÇAMENTO TERRAPLENAGEM 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS DATA-BASE: NOV/2010

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO

 VALOR            

TOTAL (R$) 

01 TERRAPLENAGEM

01.1 3S0800100 CONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA Ha2 28,515         162,12        4.622,85               

01.2 3S0140100 REVESTIMENTO PRIMÁRIO M3 17.320,00     12,06         208.879,20            

01.3 3S0900106 MOMENTO DE TRANSPORTE LOCAL TKm 177.413,61   0,78           138.382,61            

Basculante 10m3 em rodov. não pavimentada

Fator utilização = 1,84       DMT =  5,567Km

Peso = 17.320,00 x 1,84 = 31.868,80 Ton

Momento = 31.868,80 x 5,567

Momento = 177.413,61 Ton.KM

Obs.:Referência: SICRO 02 - DNIT

DATA BASE: NOVEMBRO - 2010

01.4 2S0110101 ESC. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. M3 2.250,00      7,70           17.325,00              

2a. CATEG. C/ DMT 50,0 A 200,0m

01.5 COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95% P.N. M3 2.925,00      2,14           6.259,50               

01.6 TERRAPLENAGEM ATRÁS CONTENÇÕES

2S0110101 ESC. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. M3 1.904,00      10,99         20.924,96              

2a. CATEG. C/ DMT 200,0 A 300,0m

Momento: 5.185,856 Ton.Km

Transporte local em rod. não pavimentada TON 5.185,86      0,62           3.215,23               

com caminhão basculante de 10,0m3

399.609,35            

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

UNID.

TOTAL (R$):
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4.5.2 QUANTITATIVO E ORÇAMENTO BUEIROS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS DATA-BASE: NOV/2010

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO

 VALOR            

TOTAL (R$) 

02 OBRAS DE ARTE CORRENTES

02.1 BSTC DIAM. 0,40 C. ENROCAMENTO M 235,00        51,13 12.015,55              

02.2 BSTC DIAM. 0,60 C. ENROCAMENTO M 646,00        123,29 79.645,34              

02.3 BSTC DIAM. 0,80 C. ENROCAMENTO M 61,00          202,3 12.340,30              

02.4 BSTC DIAM. 1,00 C. ENROCAMENTO M 50,00          273,03 13.651,50              

02.5 ALA PARA BSTC DIAM. 0,40 EM ALVENARIA UNID 70,00          176,94 12.385,80              

DE PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

02.6 ALA PARA BSTC DIAM. 0,60 EM ALVENARIA UNID 174,00        300,85 52.347,90              

DE PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

02.7 ALA PARA BSTC DIAM. 0,80 EM ALVENARIA UNID 18,00          429,26 7.726,68                

DE PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

02.8 ALA PARA BSTC DIAM. 1,00 EM ALVENARIA UNID 14,00          649,05 9.086,70                

DE PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

02.9 ESCAVAÇÃO P/ VALAS DE BUEIROS M3 2.254,10      16,75 37.756,17              

02.10 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS M3 1.839,50      10,62 19.535,49              

DE 20,0CM

02.11 TRANSPORTE DO MATERIAL PARA O.A.C.

02.11.1 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIAS TON 1.769,22      6,89 12.189,92              

PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS

Y = 0,47.X   (X = 12,0 KM)    (BDI = 22,20%)

02.11.2 TRANSPORTE LOCAL TON 1.769,22      18,95 33.526,71              

Y = 0,64 X + 1,13  (X = 22,47 KM)

(BDI = 22,20%)

302.208,06             

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

UNID.

TOTAL (R$):

REFERÊNCIA: TABELA DE MICROBACIAS DO DEINFRA/SC PARA NOVEMBRO DE 2010
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4.5.3 QUANTITATIVO E ORÇAMENTO GALERIAS 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS DATA-BASE: NOV/2010

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO

 VALOR            

TOTAL (R$) 

03 OBRAS DE ARTE CORRENTES (GALERIAS)

03.1 BSCC 1,50 x 1,50 (1,0 < H ≤ 2,5) M 8,00            1.477,06        11.816,48              

03.2 BSCC 2,00 x 2,00 (1,0 < H ≤ 2,5) M 69,00          2.141,77        147.782,13             

03.3 BSCC 3,00 x 3,00 (1,0 < H ≤ 2,5) M -              4.637,71        -                        

03.4 BDCC 2,00 x 2,00 (1,0 < H ≤ 2,5) M 12,00          3.479,94        41.759,28              

03.5 ALAS PARA BSCC 1,50 x 1,50 NORMAL UNID 2,00            6.241,00        12.482,00              

03.6 ALAS PARA BSCC 2,00 x 2,00 NORMAL UNID 18,00          9.111,18        164.001,24             

03.7 ALAS PARA BSCC 3,00 x 3,00 NORMAL UNID -              18.463,39      -                        

03.8 ALAS PARA BDCC 2,00 x 2,00 NORMAL UNID 4,00            11.222,39      44.889,56              

03.9 TRANSPORTE DO MATERIAL PARA O.A.C.

03.9.1 TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIAS TON 1.004,36      15,74             15.808,62              

PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS

Y = 0,48.X1 + 0,61.X2 + 1,02

(X1 = 14,2 KM) (X2 = 8,27 KM) (BDI = 22,20%)

03.9.2 TRANSPORTE COMERCIAL C/ CAMINHÃO TON 1.004,36      5,86              5.885,54                

BASCULANTE

Y = 0,40.X1 + 0,49.X2

(X1 = 12,0 KM) (X2 = 0,00 KM) (BDI = 22,20%)

03.10 ESCAVAÇÃO P/ VALAS DE BUEIROS M3 1.819,28      18,89 34.366,19              

EM 2a. CATEGORIA

03.11 REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS M3 1.491,81      11,98 17.871,88              

DE 20,0CM

496.662,92             

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

UNID.

TOTAL (R$):

REFERÊNCIA: TABELA DE MICROBACIAS DO DEINFRA/SC PARA NOVEMBRO DE 2010
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4.5.4 QUANTITATIVO E ORÇAMENTO SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS DATA-BASE: NOV/2010

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO

 VALOR            

TOTAL (R$) 

04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

04.1 PASSAGEM MOLHADA 30,00            48,07             1.442,10                

04.1.1 TRANSPORTE DOS MATERIAIS

04.1.1.1 TRANSPORTE COMERCIAL TON 5,40              6,89              37,20                     

04.1.1.2 TRANSPORTE LOCAL TON 5,40              18,95             102,33                   

04.2 BIGODES 200,00          5,15              1.030,00                

2.611,63                

REFERÊNCIA: TABELA DE MICROBACIAS DO DEINFRA/SC PARA NOVEMBRO DE 2010

TOTAL (R$):

M

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

UNID.

M2
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4.5.5 QUANTITATIVO E ORÇAMENTO OBRAS DE CONTENÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS DATA-BASE: NOV/2010

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO

 VALOR            

TOTAL (R$) 

05 OBRAS DE CONTENÇÃO

05.1 MURO DE GABIÃO  CX 1,00 500,00       257,66         128.830,00             

ALT. 8 x 10 2N/AL + PVC D=2,4MM

05.2 FORNECIMENTO DE GEOTÊXTIL 1.150,00    7,05            8.107,50                

05.3 3S0500000 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUM. 2.700,00    50,06           135.162,00             

05.4 1A0000108 TRANSPORTE LOCAL C/ BASCULANTE TKm 6.750,00    0,75            5.062,50                

277.162,00             TOTAL (R$):

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

UNID.

M3

M2

M3
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4.5.6 RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS MORNAS DATA-BASE: NOV/2010

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT.
PREÇO 

UNITÁRIO

 VALOR            

TOTAL (R$) 

06 RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA

06.1 MADEIRAS 70,04       532,78        37.315,91             

Média entre os valores comerciais da região:

R$ 624,16; R$ 622,22; R$ 553,13; R$ 603,33

Média = R$ 600,71

06.2 PREGOS 200,00     8,86           1.772,00               

06.3 REPAROS EM PONTES DE MADEIRA 14,50       208,64        3.025,28               

(MÃO-DE-OBRA)

Tabela DEINFRA - Nov/2010

42.113,19             TOTAL (R$):

QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

UNID.

M3

KG

M
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4.5.7 CUSTO TOTAL DAS OBRAS 

Tabela 5 – Planilha de custos. 
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4.5.8 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

De posse de toda a documentação indispensável à execução do projeto, será dado o 

início aos trabalhos, que deverão ser realizados num período de 06(seis) meses. 

     

Tabela 6 - Cronograma de execução . 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Serviços 
Meses 

1º 2º 3º 4º 

Terraplenagem     

Obras de arte correntes     

Obras de arte correntes (galerias)     

Serviços complementares     

Obras de contenção     

Recuperação de ponte de madeira     

       

Este documento estima o tempo de execução proporcional à sistemática empregada 

na execução dos acessos aos diversos locais utilizados por equipamentos e veículos 

necessários para a construção da obra. Para tanto, são apresentados os requisitos 

concernentes a equipamentos, execução, preservação ambiental, verificação da qualidade, 

além dos critérios para aceitação, rejeição e medição dos serviços. 

Os caminhos de serviço somente serão executados diante de acompanhamento e 

orientação no que tange à proteção ambiental. 

Após a utilização dos caminhos de serviço deverá ser efetuada a recomposição total 

do terreno e da vegetação a fim de evitar erosões, barramentos ou uso inadequado, tais 

como vias de penetração. 
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5 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

5.1 CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA  

Atender ao disposto no art. 225, parágrafo 2º, da CF/88, obrigando-se o minerador a 

recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com as soluções técnicas constantes no 

presente termo.    

Atender à lei de uso e ocupação do solo do município respectivo, no que diz respeito à 

localização do empreendimento minerário, nos termos do disposto nos artigos 30 (VII) e 182 

da Constituição Federal. 

5.2 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Atender ao Decreto-Lei nº 227 (Código de Mineração) de 28 de fevereiro de 1967 e suas 

modificações posteriores; 

Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Institui o Novo Código Florestal Brasileiro, 

alterada pelas leis nº 5.106, nº 7.754, nº 7.803 e nº 7.875; 

Lei nº 5.179, de 03 de janeiro de 1967 - Dispõe sobre a proteção à fauna; 

Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 – Dispõe sobre a criação de Estações Ecológica, Áreas 

de Proteção Ambiental, e dá outras providências; 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente; 

Lei nº 7.804, de 18 de julho de 1989 - Altera a Lei nº 6938, de 31/08/81; 

Lei nº 9605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; 

http://www.google.com.br/imgres?q=terra&hl=pt-BR&sa=G&rlz=1W1ADFA_pt-BRBR444&biw=1360&bih=562&tbm=isch&tbnid=M04ThMUyC4zvdM:&imgrefurl=http://www.lepanto.com.br/dados/CienciaMisteriosaFaraos3.html&docid=OTPGYF42_DJcVM&w=400&h=300&ei=ScR8TsuzF9StgQetz8RN&zoom=1&iact=rc&dur=0&page=4&tbnh=162&tbnw=211&start=31&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:31&tx=125&ty=80
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Decreto nº 88.351 de 1 de junho de 1983, que a regulamentou, vinculou sua utilização aos 

sistemas de licenciamento de atividades poluidoras ou modificadoras do meio ambiente, a 

cargo das entidades ambientais dos governos estaduais e, em certos casos, da antiga 

Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA), hoje Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

5.3 RESOLUÇÕES DO CONAMA 

Resolução CONAMA 001/90, que dispõe sobre a poluição sonora; 

Resolução CONAMA 003/90, que dispõe sobre a poluição do ar; 

Resolução CONAMA 009 e 010/90, que dispõem sobre o licenciamento ambiental da 

atividade minerária; 

Resolução CONAMA 237/97, que dispõe sobre o licenciamento ambiental; 

Resolução CONAMA 302/2002, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de 

área de preservação permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno; 

Resolução CONAMA 303/2002 que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de área 

de preservação permanente; 

Resolução CONAMA 357/05, que dispõe sobre a classificação dos corpos d‟água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento e estabelece as condições padrões de 

lançamento de efluentes; 

Resolução CONAMA Nº 378/2006 - Define os empreendimentos potencialmente causadores 

de impacto ambiental nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1º, art. 19 da 

Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências. 

5.4 CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA – 1989 

Art. 181 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras 

gerações. 

Art. 182 - Incumbe ao Estado, na forma da lei: 
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V - exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudos prévios de impacto ambiental. 

5.5 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Lei nº 5.793 de 15 de outubro de 1980 - Dispõe sobre a Proteção e Melhoria da Qualidade 

Ambiental e dá outras providências. 

Art. 1º - Esta Lei, ressalvada a competência da União, estabelece normas gerais, 

visando à proteção e melhoria da qualidade ambiental. 

Art. 3º - As diretrizes para a proteção e melhoria da qualidade ambiental serão 

formuladas em normas e planos administrativos, destinados a orientar a ação dos Governos 

do Estado e dos Municípios. 

O parágrafo 2º com a nova redação dada pela Lei nº 10.973/98. 

Parágrafo 3º - A instalação e a expansão de atividades empresariais, públicas ou 

privadas dependem da apreciação e licença do órgão competente do Estado responsável 

pela proteção e melhoria do meio ambiente, ao qual serão submetidos os projetos 

acompanhados dos relatórios de impacto ambiental. 

Lei n° 6.063 de 24 de maio de 1982. - Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá 

outras providências. 

Lei nº 10.472, de 12 de agosto de 1997 - Dispõe sobre a política florestal do Estado de 

Santa Catarina e adota outras providências. 

- Portaria nº 024/79 - Enquadra os cursos d‟água do Estado de Santa Catarina. 

- Portaria nº 062/99 – FATMA - Aprova Instruções Normativas e Norma Técnica de 

Licenciamento Ambiental. 

5.6 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

- Lei Orgânica do município – 05/04/1990. 

- Lei Complementar nº006/2008 – Plano Diretor. 
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6 DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

6.1 ASPECTOS FÍSICOS 

6.1.1 CLIMA 

De acordo com Herrmman (1999), a circulação atmosférica responsável pelos 

sucessivos tipos de tempo durante o ano no território catarinense está associada às grandes 

correntes que atuam no Brasil meridional, as quais foram amplamente analisadas em 

diversos trabalhos, destacando-se os elaborados pelos geógrafos Monteiro (1968b) e Nimer 

(1979), fundamentados nos clássicos estudos do meteorologista Adalberto Serra, sobre a 

circulação na América do Sul, elaborados durante as décadas de 1940 e 1950. 

A Região Sul do Brasil, pela sua posição geográfica compreendida nas latitudes 

médias da zona subtropical, é atingida pelos principais centros de ação do globo, os centros 

positivos, as altas pressões ou anticiclones, como fontes de dispersão dos ventos, sobre os 

quais se individualizam as massas de ar; e os centros negativos, as baixas pressões ou 

depressões, como centros de atração dos ventos, que propiciam o deslocamento das 

massas.  

O estado de Santa Catarina, pela sua posição e características geomorfológicas, 

está sobre a influência das principais correntes circulatórias da América do Sul: massas de 

ar tropical Atlântica e Continental, Polar Atlântica, Frente Polar Atlântica e Equatorial 

Continental.  

O quadro da circulação atmosférica regional se completa quando se consideram os 

mecanismos frontológicos, que refletem o choque entre massas de ar de propriedades e 

direções diferentes, destacando-se a Frente Polar, que corresponde à faixa de 
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descontinuidade gerada pelo choque 

entre os sistemas intertropicais e 

polares, e se bifurca em dois ramos: 

Atlântico e Pacífico. 

A Frente Polar Atlântica (FPA), 

cujo eixo principal se localiza próximo 

ao Rio da Prata, possui grande 

mobilidade e variação de intensidade 

no decorrer do ano, devido às 

condições de Frontogênese (FG) 

relacionadas à Frente Polar Pacífica 

(FPP), cujo desenvolvimento ciclo 

genético, que daí decorre, contribui 

para reforçar, durante o inverno, o 

acúmulo de ar frio na vertente 

atlântica, sendo que, no verão, o 

avanço da FPA raramente se aproxima 

do trópico (MONTEIRO, 1968b). 

No verão, como toda a Região 

Sul está aquecida devido à atuação de 

massas Tropicais, quando há incursões 

de ar Polar estas ocorrem em maiores latitudes. Neste sentido, a diferença de densidade 

entre as Massas Tropicais e Polares ocorre sobre o oceano, formando, por conseguinte, as 

frentes sobre o oceano. Quando estas se encontram próximas à costa catarinense, ligam-se 

às áreas de instabilidade sobre o continente, resultando em trovoadas com pancadas de 

chuvas, principalmente à tarde. 

A combinação dos mecanismos dessas massas de ar no decorrer do ano gera tipos 

de tempo e consequentemente chuvas que assumem significativa importância, pois, quando 

em excesso, causam sérios danos ambientais, como constantemente acontece na presente 

área de estudo, constituindo, portanto, uma das preocupações desse trabalho: a análise dos 

tipos de tempo e as consequências dos excessos pluviais, na faixa central do litoral 

catarinense. 

Figura 4 - Clima predominamte na Região Sul. 
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O município de Águas Mornas/SC apresenta as características climáticas inerentes 

ao litoral sul - brasileiro. As estações do ano são bem caracterizadas, verão e inverno bem 

definidos, sendo o outono e primavera de características semelhantes.  

O clima de Águas Mornas é mesotérmico úmido, sem estação seca. Verão quente, 

com média anual de 15 ºC a 20º C, mas chegando a atingir temperatura perto dos 40 ºC, no 

inverno a temperatura varia de 3ºC a 18ºC, se enquadro na classificação climática de 

Koeppen no grupo C. 

6.1.2 RELEVO 

No que tange à geomorfologia, esta unidade geológica é representada pelas Serra 

Litorâneas, que são dorsais de estrutura complexa saturadamente dissecadas pela 

drenagem que escorre para o litoral.  

As características dos morros da 

região são: colinoso, morraria e montanhas. 

Os colinosos são colinas não muito altas 

(inferiores a 100 metros) formando vales 

bem abertos em forma de “u”. Os de 

morraria correspondem a morros com 

altitudes maiores que 470 metros, com vales 

bem fechados em forma de “v”. Os de 

montanha apresentam cotas com altitudes 

superiores a 300 metros, formando vales 

bem fechados e encaixados, em forma de 

“v”, com topos pontiagudos ou arredondados e encostas com inclinações diferentes. 

Os morros estão dispostos na porção oeste do Município dando origem à Serra de 

Guiomar (na divisa com Biguaçu), à Serra do Major (na divisa com São João Batista e Major 

Gercino), à Serra do Congonhas (na divisa com Angelina) e à Serra da Santa Filomena (na 

divisa com São Pedro de Alcântara). Estes morros possuem altitudes que variam de 880 

metros (Serra do Major/Congonhas) até 340 metros de altitude (Morro Biguaçu). Nestes 

locais, ainda segundo o Mapa Imagem, estão situadas as nascentes dos principais rios do 

Município, constituindo-se em afluentes do Rio Biguaçu, e que vão desaguar no mar 

(Oceano Atlântico – Baía Norte): Rio Biguaçu, Rio Farias, Rio Rachadel, Rio Braço do Norte, 

Figura 5 - Relêvo caracteristico da área. 
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Rio Rancho do 

Miguel, Rio do Louro, 

Rio Guiomar e Rio 

Cubatão Sul que 

corta a área objeto 

deste estudo 

ambiental. 

Nos morros da 

região, ocupando na 

paisagem posição de 

encosta erosional, 

ocorrem 

predominantemente 

os solos do tipo Argissolo Vermelho Amarelo Háplicos, de textura argilosa e fase de relevo 

ondulado a forte ondulado e os Cambissolos Háplicos, de textura argilosa e fase de relevo 

forte ondulado a montanhoso.  

Os solos do tipo Argissolo, possuem perfis de solo medianamente 

profundos/profundos, onde na sequência completa de horizontes A B C, o horizonte A é do 

tipo proeminente, com transição gradual para horizontes subjacentes. O horizonte superficial 

tem cor cinza escura (matiz 10YR) enquanto que nos horizontes inferiores a cor dominante é 

bruno amarelado, no mesmo matiz 10YR. A textura é fraco argiloso no horizonte A e argilosa 

nos demais horizontes, ficando evidente presença de tímido gradiente textural. Os graus de 

consistência evoluem de macio, friável, ligeiramente plástico e ligeiramente pegajoso no 

horizonte A, para duro, firme, plástico 

e pegajoso no horizonte B textural.  

Já os Cambissolos Háplicos, 

são solos profundos, bem a 

imperfeitamente drenados, com 

sequência completa de horizontes, A 

B C, onde o horizonte A, do tipo 

moderado, mostra transição difusa 

para o horizonte subjacente. A cor 

dominante é amarelada, matiz 5YR, 

indicando média oxidação e sugerindo 

Figura 6 - Mapa do relêvo de Santa Catarina. 

FOTOGRAFIA 14 - RELEVO PREDOMINANTE EM 

ÁGUAS MORNAS. 
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drenagem insuficiente em algum período. A textura é argilosiltosa, enquanto que a estrutura 

é moderadamente desenvolvida, do tipo granular. Os graus de consistência são macio, 

friável, plástico e pegajoso. 

6.1.3 RECURSOS HÍDRICOS 

Para um melhor 

planejamento e gestão dos usos 

múltiplos dos recursos hídricos do 

Estado, tendo em vista o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, 

Santa Catarina foi dividida em 10 

Regiões Hidrográficas. Esta divisão 

levou em conta as dimensões e a 

homogeneidade relativa aos 

aspectos físicos e socioeconômicos 

de cada região. 

 Santa Catarina é composta, 

conforme SEDUMA (2005), por 23 

bacias hidrográficas e é formada por 

dois sistemas independentes de drenagem: a vertente do interior, comandada pela bacia 

Paraná-Uruguai e a vertente atlântica, formada por um conjunto de bacias isoladas. 

 A vertente do interior drena 63% do Estado na direção oeste, o que corresponde a 

60.123 km², e é composta por duas bacias hidrográficas principais: Bacia do Uruguai, com 

cerca de 50 km² de área de drenagem e a Bacia do Rio Iguaçu, com uma área de drenagem 

de 10.612 km². A vertente atlântica drena 37% do território, voltado para o Atlântico, o que 

equivale a uma área de drenagem de 35.298 km². Nela, está localizado o Município de 

Águas Mornas, objeto de estudo deste projeto.  

        De acordo com a Lei Estadual nº 10.949, de 09 de novembro de 1998, que 

dispõe sobre a caracterização do Estado em dez Regiões Hidrográficas, e define em seu 

Artigo 5º: “Que a região hidrográfica é um conjunto de bacias hidrográficas que apresentem 

características físicas e hidrológicas semelhantes”. 

O município de Águas Mornas/SC está incluso na região hidrográfica RH-8 do Estado 

de Santa Catarina. 

Figura 7 – Drenagem das vertentes de  
                 Santa Catarina. 
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A região hidrográfica RH-8 é 

drenada pelas nascentes de drenagens 

que se encontram situadas junto ao 

Maciço da Costeira, pertencentes às 

elevações rochosas da Unidade 

Geomorfológica Serras do Leste 

Catarinense, a qual se caracteriza por 

possuir uma sequência de elevações 

dispostas de forma subparalela, 

orientadas predominante no sentido NE – 

SW, as quais apresentam menores 

elevações em direção ao mar 

(HERRMANN e ROSA, 1991). 

 

6.1.4 CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA REGIONAL  

De acordo com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, através do 

Programa de Levantamento Geológico Básico do Brasil que realizou o mapeamento 

geológico, na escala 1:100.000 das Folhas de Florianópolis e da Lagoa, abrangendo a Folha 

de Santo Amaro da Imperatriz, as formações geológicas registrada na região de Águas 

Mornas são: as rochas do Complexo Águas Mornas, Formação Queçaba, Suíte Intrusiva 

Maruim, Suíte Intrusiva Pedras Grandes e Grupo Itararé, que formam as áreas elevadas e 

os morros da região e os Depósitos Quaternários. 

O Complexo Águas Mornas corresponde a uma faixa descontínua de granitóides 

deformados com estruturas gnáissicas, localmente migmático, com direção grosseiramente 

E/W, desde as localidades de São Miguel e Rio dos Cedros (município de Águas Mornas) a 

oeste até a Ponta dos Armarinhos, no litoral de Palhoça. Esta faixa é bastante irregular, com 

larguras variadas por ser recortada por intrusões de granitos mais jovens pertencentes às 

Suítes Intrusivas Maruim e Pedras Grandes. O Complexo Águas Mornas compreende uma 

associação de ortognaisses polifásicos constituída por paleossoma de natureza básica a 

intermediária (ortoanfibolitos, metagabros, metabasitos, metadioritos), ortognaisse quartzo-

monzoníticos, resultantes da fusão parcial da fração crustal primitiva, e uma fração 

neossomática caracterizada por uma massa monzogranítica que envolve os componentes 

anteriores em diferentes proporções. 

Área Águas Mornas 

Figura 8 - Bacias hidrográficas de Santa Catarina. 
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Os contatos da Formação Queçaba são de natureza tectônica com o Complexo 

Águas Mornas, com os granitóides Santo Antônio e com as litologias das Suites Intrusivas 

Maruim e Pedras Grandes. A Formação é constituída por uma sequência metassedimentar 

compreendendo uma alternância de quartzitos (metarenitos) de coloração bege, com 

quartzos-xisto, micaxistos e filitos (metapelitos), eventualmente carbonosos, de coloração 

cinza a cinza-escuro ou preta, metamorfismo de fácies xisto-verde inferior e três fases de 

deformação de intensidade variável. Os filitos são constituídos por quantidades variáveis de 

muscovita, clorita, quartzo, opacos, zircão, turmalina, esfênio e, mais raramente, biotita. Nos 

xistos a assembléia mineral é formada por quartzo, muscovita, biotita, clorita, turmalina, 

zircão, epídoto e minerais opacos. Por sua vez os quartzitos são constituídos 

dominantemente por quartzo e traços de muscovita, clorita, minerais opacos, turmalina e 

zircão. 

A Suíte Intrusiva Maruim 

corresponde a uma associação 

de rochas granitóides de 

natureza calcialcalina, as quais 

constituem um batólito 

polidiapírico de zoneação 

grosseiramente concêntrica, 

com termos tonalíticos e 

quartzo-dioríticos nas porções 

marginais até termos 

monzograníticos no interior. Os 

contatos dessa associação com 

o Complexo Águas Mornas são, 

frequentemente, através de 

falhas. Já os contatos com a Formação Queçaba e com os granitóides da Suíte Intrusiva 

Pedras Grandes são tectônicos. São também cobertos por pequenas ocorrências de rochas 

sedimentares da Formação Rio do Sul e por depósitos quaternários. Por sua vez, os 

contatos internos entre as diversas unidades variam de bruscos a transacionais, com 

passagem gradativa de uma unidade para a outra. 

A Suíte Intrusiva Pedras Grandes compreende granitos isótopos, equigranulares 

médios a grossos, ocasionalmente porfiríticos, de coloração predominantemente rósea a 

avermelhada, que constituem corpos com dimensões de “stocks” ou batólito. São 

Figura 9 - Mapa geológico de Santa Catarina. 
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homogêneos, leucocrásticos, cuja composição varia de monzogranito a sienogranito. Os 

granitóides dessa Suíte tiveram as suas designações em função de sua localização, 

características petrográficas e texturais e relações de contato. 

 Sobre o Grupo Itararé, as rochas sedimentares da Bacia do Paraná 

apresentam reduzida ocorrência na Folha de Santo Amaro da Imperatriz, constituindo 

pequenas calhas preservadas ao longo das zonas de falhamento. Essas litologias 

pertencem a Formação Rio do Sul que é a sequência sedimentar mais antiga na região. Na 

Folha ocorre próximo a localidade da Terceira Linha. Seu contato com as rochas graníticas 

mais antigas é por falhas normais, com o desenvolvimento de “drags” nas camadas 

sedimentares. É composta por arenitos médios a finos e siltitos com ortoconglomerados e 

paraconglomerados subordinados, caracterizando depósitos de leques deltaicos costeiros 

em regime de clima glacial e periglacial.  

Segundo Silva, L.C. (1987), “A Suíte Intrusiva Pedras Grandes, unidade lito 

estratigráfica aqui redefinida, a partir da conceituação original: Complexo Pedras Grandes 

(Castro & Castro 1969) e parte do Complexo Tabuleiro (Schultz Jr. & Albuquerque 1969), 

desconsiderando-se as inúmeras e poucas conotações que lhe foram sendo atribuídas nos 

diversos trabalhos posteriores”. 

Segundo o autor acima os limites do batólito são cobertos, a sul por sedimentos 

cenozóicos, a oeste, pela Bacia do Paraná e, a leste, pelo Oceano Atlântico. A oeste e a 

norte, exibem contatos intrusivos com os terrenos granito-gnáissico. As rochas da Suíte 

Intrusiva Pedras Grandes apresentam ausência de foliação secundária, excetuando-se em 

restritas zonas de falha; contatos invariavelmente bruscos com as encaixantes 

extrabatolíticas, composição quase que exclusiva de granitos „stricto sensu” exibindo 

pequena variação composicional; extensivo desenvolvimento de alterações tardi-

magmáticas e mineralizações conexas, predominância de leucogranitos a biotita; associação 

a vulcanismo pós-tectônico de cobertura sub-horizontais; presença de margens resfriadas 

contra os terrenos granito-gnássicos encaixantes, que sugerem intrusão em níveis raros. 

Petrograficamente são sienogranitos e granodioritos caracterizados por pertítico e, 

mais raramente microclíno. O plagioclásio é o oligoclásio e o máfico dominante, a biotita 

marrom; anfibolito verde com supostas afinidades hornblendíticas ocorre subordinadamente. 

A textura granítica raramente exibe efeitos limitados de microgranulação mecânica ou de 

crescimento tardio de megacristais de microclínio. A alta especialização metalogenética é 

dada pelas alterações tardi-magmáticas incluindo: cloritização, albitização e muscovitização 
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às quais se associam as disseminações de cassiterita e fluorita e em áreas localizadas, de 

columbita/tantalita e topázio. 

Os diversos tipos de depósitos quaternários encontrados no Estado de Santa 

Catarina podem ser subdivididos em continentais, transicionais e marinhos. 

Os depósitos continentais, apesar de abundantes, não são citados na literatura tanto 

quanto os outros. Estes últimos estão relacionados a processos fluviais, marinhos e 

principalmente aos movimentos oscilatórios do nível relativo do mar que vem ocorrendo 

desde o Pleistoceno Superior até os dias atuais. Os continentais estão relacionados 

principalmente aos depósitos residuais e aos depósitos rudáceos formados por 

pedimentação (Caruso, 1987). 

6.2 ASPECTO BIÓTICO 

A análise da viabilidade ambiental para a implantação de empreendimentos ou 

atividades potencialmente causadoras de impacto ambiental tem como elementos 

importantes a fauna e a flora locais.  

O meio biótico interage com o meio físico, tanto que os organismos se adaptam às 

condições de determinado meio físico. Desta forma, qualquer alteração nos fatores físicos 

naturais têm impactos diretos sobre o meio biótico. 

O presente estudo foi realizado através de trabalho de campo (com a utilização de 

máquina fotográfica, binóculos) e levantamento bibliográfico e tem como principal finalidade 

identificar o processo de ocupação do solo bem como caracterizar a fauna e a flora da Área 

de Influência Indireta (AII) Área de Influência Direta (AID) e da Área Diretamente Afetada 

(ADA) pela recuperação das vias de tráfego no município.  
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6.2.1 FLORA  

 

6.2.2 COBERTURA VEGETAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA INDIRETA (AII) E DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID). 

O Estado de Santa Catarina em sua região Leste era revestido originalmente por 

vegetação da Floresta Ombrófila Densa. Situada entre o Planalto e o Oceano, cobria 

maciços cristalinos antigos, de alta declividade e parte das planícies quaternárias (ainda 

como vegetação de transição), em contato com as formações litorâneas. 

As florestas eram constituídas na sua maior parte por árvores perenifoliadas de 20 a 

30 m de altura, com os brotos folhosos sem 

proteção à seca. Sua área é formada por 

planícies litorâneas e principalmente por 

encostas íngremes da Serra do Mar e Geral 

formando vales profundos e estreitos, elevada 

densidade e extraordinária heterogeneidade, 

quanto às espécies de árvores altas, médias e 

arbustos, bem como um elevado número de 

epífitas e lianas lenhosas. A composição 

florística da Floresta Ombrófila Densa em 

Santa Catarina é muito variada. Nesta tipologia 

é possível detectar padrões de vegetação 

distintos e uma grande heterogeneidade. Os distintos padrões de vegetação ocorrem 

principalmente em função de variações de altitudes e latitudes dentro do Estado. Sendo a 

FOTOGRAFIA 15 - FLORESRA AMBRÓFILA 

DENSA. 
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altitude o principal agente influenciador na formação de padrões vegetacionais, torna-se 

pertinente a classificação proposta pelo IBGE (SANTA CATARINA, 1986) identificando, 

dentro da Floresta Ombrófila Densa, os padrões vegetacionais distintos de Florestas Baixas, 

Florestas Sub-montanas, Florestas Montanas e Florestas Alto-montanas (REIS et alli, 1995).  

REIS et alli (1995), relata ainda que dentro das tipologias vegetais catarinenses, a 

Floresta Ombrófila Densa é a que apresenta uma maior diversificação na composição 

florística. Esta floresta comporta 619 espécies arbóreas, representando cerca de 80% das 

árvores catarinenses. Estima-se, através das pesquisas de levantamento botânico feitas 

pelo Herbário Barbosa Rodrigues (HBR) e Herbário da Universidade Federal de Santa 

Catarina (FLOR) que este estado tenha em torno de 4.500 espécies de plantas traqueófitas. 

Esta floresta apresenta quatro 

formações características: Floresta Sub 

Montana, Floresta Montana, Floresta 

Alta Montana e Florestas das Terras 

Baixas, em função das diferenças 

florísticas que ocorrem em altitudes 

mais elevadas, além de tipologias 

litorâneas, representadas no Estado 

pela vegetação de dunas, restinga e 

manguezal. 

O Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro foi criado em 1975 através do 

Decreto n° 1.260/75.  Constitui a maior 

unidade de conservação de proteção 

integral do estado de Santa Catarina 

com 84.130 hectares. Abrange áreas dos municípios de Florianópolis, Palhoça, Santo 

Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, Águas Mornas, São Martinho, Imaruí e Paulo Lopes. 

Além disso, algumas ilhas também fazem parte do parque: as ilhas dos arquipélagos das 

Três Irmãs e Moleques do Sul, dos Cardos, do Largo, ilhas do Siriú, do Coral e do Andrade. 

O Parque apresenta diversidade rica de ambientes. Cerca de 80% do Parque é 

composto por região montanhosa que engloba ao norte a Serra do Tabuleiro, a nordeste o 

Morro do Cambirela, a leste a Serra dos Morretes e ao sul a Serra do Capivari.  Nas 

encostas da serra, a vegetação primária da Mata Pluvial da encosta Atlântica se caracteriza 

pela heterogeneidade em espécies arbóreas, lianosas e epífitas. Pequenos núcleos de 

FOTOGRAFIA 16 - PAISAGENS PREDOMINANTES 

PARQUE TABULEIRO. 
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vegetação da Mantinha Nebular encontram-se nos pontos mais altos da Serra do tabuleiro. 

São formados por troncos ramos tortuosos, repletos de musgos e hepáticas. As famílias 

Ericaceae, Berberidaceae, Winteriaceae, Saxifragaceae, Cunoniaceae, Proteaceae e 

Eleocarpaceae são bem representadas.  A vegetação dos Pinhais também ocorre no Parque 

e por vezes é acompanhada por densa submata composta de imbuias (Ocotea porosa), 

sacopema (Sloanea monosperma), canela-lageana (Ocotea pulchella), canela-pururuca 

(Cryptocarrya aschersoniana) e canela amarela (Nectandra lanceolata), além de densos 

agrupamentos de erva-mate (Ilex paraguariensis), de guaçatunga (Casearia decandra) e 

outras. A vegetação dos Campos de 

Planalto ocorre nas pouco extensas 

Chapadas da Serra do Tabuleiro e nos 

divisores de água. A vegetação herbácea é 

característica dos Campos de Planalto e é 

representada pelas Gramíneas, 

Leguminosas, Ciperáceas, Compostas e 

Verbenáceas. No município de Palhoça, 

ocorrem as planícies litorâneas do 

Maciambu e Embaú, onde estão presentes 

as restingas e as dunas e o maguezal do 

Aririú.  

O Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro com exuberante vegetação e 

diversidade de ambientes apresenta 

espécies que ainda não foram identificadas e 

catalogadas. Destaca-se a identificação de 6 

novos gêneros e 400 novas espécies botânicas para a ciência (FATMA, 2003). Algumas 

espécies são raras e ou endêmicas da Serra do Tabuleiro.  

A fauna do Parque Estadual da Serra Tabuleiro também apresenta riqueza e 

biodiversidade devido aos diferentes ambientes que ocorrem no parque. Em relação às 

aves, observa-se que mais de 50 espécies endêmicas da Mata Atlântica foram registradas 

no Parque (FATMA, 2003). O Parque abriga diversas espécies de aves e mamíferos 

ameaçados de extinção como a lontra (Lontra longicaudis), veado-do-campo (Ozotocerus 

bezoarticus), macuco (Tinamus solitarius), papagaio-de- peito-roxo (Amazona vinacea), 

tucano-de-bico-verde (Ramphastus dicolorus), jaguatirica (Felis pardalis), onça-parda ou 

puma (Puma concolor) dentre outros. 

Figura 10 - Delimitação do Parque Estadual  
                  do Serra do Tabuleiro. 
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O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro ainda abriga nascentes dos rios Vargem do 

Braço e Cubatão, importantes para o abastecimento de água do aglomerado urbano da 

Grande Florianópolis e as nascentes dos rios D‟Una e do Capivari que contribuem para o 

abastecimento de águas potáveis para o município de Tubarão.  

Diante da riqueza de fauna e flora e da importância dos recursos hídricos da Serra do 

Tabuleiro é fundamental a conservação do Parque e seus recursos. Políticas públicas e 

divulgação da riqueza do Parque para a população, com o objetivo de sensibilizar e levar à 

ação e participação de todos os cidadãos na conservação é fatores fundamentais e devem 

ser realizadas e revisadas sempre. 

Cerca de 5% da área do município de Águas Mornas pertence ao Parque Estadual 

da Serra do Tabuleiro. 

6.2.3 OBJETIVO 

Este trabalho tem como objetivos a descrição da vegetação existente na área 

diretamente afetada (ADA) e na área de influência direta (AID) onde se pretende implantar a 

revitalização das vias de tráfego municipais de Águas Mornas, SC. 

O estudo será realizado através do levantamento florístico para a verificação da 

ocorrência de espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção e ainda a identificação 

dos impactos e prognósticos sobre a vegetação, assim como a indicação de medidas 

mitigadoras e compensatórias à implantação do empreendimento. 

6.2.4 A COBERTURA VEGETAL 

6.2.5 MEDOTOLOGIA  

Na elaboração do diagnóstico da cobertura vegetal da Área Diretamente Afetada 

identificaram-se os indivíduos presentes na área. Foi realizado um levantamento fotográfico 

com a finalidade de documentar e ilustrar aspectos da vegetação ocorrente, verificando 

diferenças na vegetação, principalmente para o parâmetro altura e na diversidade de 

espécies. 

As observações foram direcionadas no sentido de caracterizar a composição 

florística, seu estado de conservação e a regeneração natural na área. 
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A descrição da vegetação da Área de Influência Direta foi feita com base em saídas 

de campo durante o mês de setembro/11 e outubro/11 na literatura disponível, baseando-se 

na cobertura vegetal original, onde está inserida a região do imóvel em estudo. 

6.2.6 COBERTURA VEGETAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA (AID)  

A área de influência direta (AID) do empreendimento, compreendida pela Bacia 

Hidrográfica do rio Cubatão, apresenta remanescentes florestais que são classificados como 

vegetação secundária de mata atlântica em estágios inicial, médio e por vezes avançado de 

regeneração. Esta vegetação foi classificada conforme a Resolução Nº 4 do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de 04 de maio de 1994, para o estado de Santa 

Catarina, que dispõe sobre a definição de vegetação primária e secundária nos estágios 

inicial, médio e avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica. 

No estrato superior dos remanescentes de florestas de Mata Atlântica estão as 

grandes árvores. Destacam-se as seguintes: garapuvu (Schizolobium parahyba), figueira-de-

folha-miúda (Ficus organensis), ingá (Inga sessilis), camboatá-branco (Matayba guianensis), 

figueira-de-folhas largas (Ficus enormis), jacatirão-açú (Miconia cinnamomifolia), coqueiro-

jerivá (Syagrus romanzoffiana), seca-

ligeiro (Pera glabrata), cabuçu (Miconia 

cabucu), pau-óleo (Copaifera trapezifolia), 

licurana (Hyeronima alchorneoides), 

embaúba (Cecropia adenopus), canela-

amarela (Nectrandra lanceolata), pau-

jacaré (Piptadenia gonoacantha), 

macuqueiro (Bathisa meridionalis), dentre 

outras. 

No estrato médio aparecem as 

arvoretas, com aproximadamente 6 a 10 

metros de altura, formando o sub-bosque, 

mais rico em espécies que o estrato 

superior. Destacam-se o palmiteiro (Euterpe edulis), jacatiraozinho (Miconia ligustroides), 

mangue-formiga (Clusia criuva), guaçatonga (Casearia silvestris), ingá-feijão (Inga 

marginata), carobinha (Jacaranda puberula), carapicica (Zollernia ilicifolia), grandiúva 

(Trema micrantha), pitangueira (Eugenia uniflora), baga-de-macaco (Posoqueria latifolia), 

FOTOGRAFIA 17 - FRUTOS DE ARVORETAS DE 

ESTRATO MÉDIO. 
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araçazeiro (Psidium catttleianum), camboatá-vermelho, guamirim (Eugenia sp.) e leiteiro 

(Peschieira catharinensis) 

Abaixo das árvores que formam os estratos superiores encontram-se os arbustos, no 

estrato inferior, um ambiente sombrio e com elevada umidade. Apresenta um número bem 

menor de espécies e componentes com média de 2 a 3 metros de altura. Destacam-se 

diversas espécies do gênero Mollinedia, conhecidas como pimenteira, Psychotria spp. 

(grandiúva-d‟anta) e Rudgea jasminoides (pimenteira-de-folha-larga). 

Sobre o solo forma-se uma cobertura em geral não muito densa de ervas formando o 

estrato herbáceo, onde predominam espécies de pteridófitas, marantáceas e gramíneas. 

Além desses estratos que caracterizam a estrutura da Mata Atlântica, ocorrem 

diversas outras formas biológicas que acentuam seu caráter tropical. São as epífitas, plantas 

que crescem sobre outras plantas, dentre as quais se destacam muitas espécies de 

Bromeliáceas, Aráceas, Orquidáceas, Piperáceas, Gesneriáceas e diversas famílias de 

Pteridófitas, assim como as lianas (plantas trepadeiras), parasitas e constrictoras, além das 

palmeiras e xaxins, que apesar de pertencerem aos estratos médios, constituem formas 

biológicas singulares pela apresentação de seus caules e raízes e pela sua copa 

característica. 

6.2.7 ATIVIDADES ANTRÓPICAS 

As atividades humanas ao longo da área de distribuição da Floresta Atlântica, desde 

os tempos históricos do início de ocupação da faixa litorânea e interior do Estado até os dias 

de hoje, têm sistematicamente modificado este perfil da floresta original. Em termos gerais, 

podemos dizer que os principais fatores que levaram a estas alterações foram a retirada de 

madeiras de lei e de qualidade pelas indústrias madeireiras, mobiliárias e naval (as serrarias 

foram importantes núcleos iniciais de aglomerados urbanos, tendo se constituído na origem 

de diversos municípios no interior do Estado), bem como o desmatamento raso tendo por 

finalidade a abertura de espaços para atividades agropecuárias. A retirada de madeira para 

a produção de lenha ou carvão vegetal constitui também uma contribuição substancial para 

a degradação da mata nativa. 

Segundo estimativa do Projeto RADAMBRASIL (GAPLAN/SC, 1986), atualmente 

apenas 14% da cobertura florística original do Estado de Santa Catarina encontra-se 

preservada. Destes 14%, uma grande parte compreende áreas remanescentes da Floresta 

Ombrófila Densa, em regiões de topografia acidentada e de difícil acesso. 
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Os principais cultivos desenvolvidos pelos imigrantes açorianos ao longo do litoral do 

Estado de Santa Catarina foram os da mandioca (Manihot esculenta), cana-de-açúcar 

(Saccharum officinarum), fumo (Nicotina tabacum), milho (Zea mays), cebola (Allium cepa), 

café (Coffea arabica), feijão (Phaseolus vulgaris) e pimenta-do-reino (Piper nigrum), entre 

outras. Muitas destas culturas acabaram por ser abandonadas, iniciando-se um processo 

que quase poderia se chamar de monocultivo, o que ocorreu com a mandioca, que se 

tornou a principal cultura da região e também o alimento mais popular. 

Em virtude da grande disponibilidade de terras para o cultivo, não havia uma 

preocupação de adubá-la para restabelecer sua fertilidade. Desta forma, depois de 

submetido a um cultivo intenso e o consequente esgotamento do solo, novo áreas eram 

desmatadas para o cultivo e as anteriores abandonadas. O desmatamento para fins 

agrícolas, principalmente em áreas de encostas, leva a uma degradação relativamente 

rápida do solo por efeito da erosão a que este fica exposto, provocando com isto o 

esgotamento de seus nutrientes e o assoreamento de rios situados a jusante. 

Após a derrubada completa da floresta para fins agropecuários e posterior abandono 

da área por esgotamento do solo, inicia-se um processo de regeneração natural, com a 

instalação de diversas e sucessivas associações vegetais características destes terrenos. 

De uma maneira geral, podemos dizer que esta sucessão se dá através das seguintes 

etapas: capoeirinhas (estágio inicial de regeneração), capoeiras (estágio médio de 

regeneração), capoeirões (estágio avançado de regeneração) e a floresta secundária, um 

estágio que se constitui em clímax em termos de sucessão, mas que possui características 

distintas da floresta primária. 

Cada uma destas etapas apresenta características peculiares, com espécies 

dominantes próprias, que acabam por criar as condições necessárias para o 

desenvolvimento das espécies típicas do estágio seguinte. Estima-se que sejam necessários 

mais de cem anos para que se estabeleça uma floresta secundária em clímax a partir da 

degradação total da mata nativa (GAPLAN/SC, 1986, segundo estudos de KLEIN, 1980/81, 

no Vale do Rio Itajaí). 

Os parâmetros e critérios para a classificação dos diferentes estágios de 

regeneração da Mata Atlântica estão estabelecidos pelas Resoluções nº 10/93 e 04/94 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Desta forma, a análise dos estágios 

sucessionais leva em conta aspectos como a fisionomia; estratos predominantes; 

distribuição diamétrica e altura; existência, diversidade e quantidade de epífitas e 
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trepadeiras; presença, ausência e características da serapilheira; existência de sub-bosque; 

diversidade e dominância de espécies; espécies vegetais indicadoras; e a área basal. 

A partir das décadas de 1970 e 1980, as atividades agrícolas nas encostas do litoral 

catarinense passaram a entrar em declínio, com o abandono de extensas áreas antes 

cultivadas e o consequente início da regeneração natural das matas de encosta. Este 

processo ainda foi bastante prejudicado pela continuidade da prática de queimadas visando 

à manutenção de pastagens para o gado, prática esta que também vem sendo abandonada, 

possibilitando a continuidade do processo de regeneração da cobertura vegetal. 

Deve-se destacar ainda o surgimento de novas leis tornando mais restritivo o uso do 

solo nas áreas de Mata Atlântica; a criação de novas unidades de conservação; e a 

crescente atuação dos órgãos ambientais e de fiscalização dos diferentes níveis de poder 

(federal, estadual e municipal), motivados também por iniciativas dos ministérios públicos 

federal e estadual, o que também vêm contribuindo para a redução do processo de 

degradação das matas nativas. 

6.2.8 COBERTURA VEGETAL DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA PELO 

EMPREENDIMENTO  

A área diretamente afetada pelo empreendimento compreende o município de Águas 

Mornas – SC. 

O município de Águas Mornas apresenta vegetação de Floresta Ombrófila Densa 

Alto Montana, Montana e Submontana. Nas regiões florestais de Floresta Ombrófila Densa 

Montana e Submontana, observam-se áreas de pastagens, cultivos, reflorestamentos e 

vegetação secundária em regeneração que foi classificada conforme a Resolução Nº 4 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, de 04 de maio de 1994, para o estado de 

Santa Catarina. 

 As culturas principais observadas foram: fumo, milho, mandioca, feijão, cebola e 

batata inglesa. Em algumas regiões do município a pecuária, avicultura e em menos 

intensidade, a suinocultura são importantes fontes de renda. 
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As áreas de pastagens são 

constituídas em sua grande 

maioria de espécies nativas 

Axonopus compressus (grama-

comum), Poa annua (capim-pé-de-

galinha), Paspalum notatum 

(capim-forquilha) dentre outras.  

Os reflorestamentos com 

Pinnus sp. e Eucalyptus sp., em 

algumas regiões do município 

ocorrem em áreas anteriormente 

ocupadas por pastagens e culturas anuais.  

Na Floresta Ombrófila Densa Alto Montana, as principais espécies encontradas são: 

Eugenia mytifolia (cambuim), Clusia criuva (mangue-formiga), Lamanonia speciosa 

(guaperê), Erythroxylum cuspidifolium (cocão), dentre outras. As gramíneas são dominantes 

nos Campos de Altitude com destaques para Andropogon lateralis (capim-caninha), 

Andropogon macrothrys 

(capim-serrano) e Agrotis 

mongtevidensis (capim-

branco). Na Floresta 

Ombrófila Densa 

Montana, algumas 

espécies arbóreas 

características são: 

Ocotea pretiosa (canela 

sassafrás), Ocotea 

catharinensis (canela-

preta), Aspidosperma 

olivaceum (peroba), Slonea 

guianensis (laranjeira-do-

mato), Euterpe edulis 

(palmiteiro) e Luehea divaricata (açoita-cavalo).  Nas formações secundárias, outras 

espécies arbóreas são características. Nas capoeiras ocorrem: Syagrus romanzoffiana 

(coqueiro jerivá), Trema micrantha (grandiúva), Alchornea triplinervia (tanheiro), Rapanea 

ferruginea (capororoca) dentre outras. Nos capoerões algumas espécies características são: 

FOTOGRAFIA 18 - PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO 

(DIREITA). 

FOTOGRAFIA 19 - FORESTA AMBRÓFILA ESTÁGIO MÉDIO DE 

REGENERAÇÃO. 
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Aspidosperma olivaceum (peroba), Roupala cataractarum (carvalho–brasileiro), Nectandra 

leucothyrsus (canela-ferrugem) e Cedrela fissilis (cedro). Algumas espécies arbóreas 

características da Floresta Ombrófila Densa Submontana são: Alchornea triplinervia 

(tanheiro), Ocotea catharinensis (canela-preta), Aspidosperma olivaceum (peroba), 

Chrysophyllum viride (aguaí), Miconia cabucu (pixiricão) e Hieronyma alchorneoides  

(licurana). Nas capoeiras observam-se espécies como a Schinus terebinthifolius (aroeira-

vermelha), Rapanea ferruginea (capororoca), Eugenia uniflora (pitangueira), Mimosa 

bimucronata (espinheiro) e Erythroxylum argentinum (baga-de-pomba). Nos capoerões, 

Rapanea ferruginea (capororoca), Syagrus romanzoffiana (coqueiro jerivá), Hieronyma 

alchorneoides (licurana), Schizolobium parahyba (garapuvu), Miconia cinnamomifolia 

(jacatirão) são algumas espécies características.  

As pastagens foram visualizadas em grandes trechos, apresentando ou não árvores 

isoladas. As áreas de pastagens 

são constituídas, em sua maior 

parte, de espécies nativas de 

gramíneas como Axonopus 

compressus (grama-comum), 

Axonopus obtucifolius (sempre-

verde), Poa annua (capim-pé-

de-galinha), Paspalum notatum 

(capim-forquilha) dentre outras.  

 Em outros trechos, 

culturas como feijão, batata 

inglesa, milho e fumo estavam 

associadas às pastagens.  

Em diversos trechos das estradas a serem recuperadas, espécies arbóreas exóticas 

(como Pinnus sp. e Eucalyptus sp.) também foram visualizadas.   

Observou-se ainda que nos campos sujos, ocorrem Baccharis trimera (carqueja), 

Mimosa bimucronata (espinheiro), Vernonia tweediana (mata-pasto), Senecio brasiliensis 

(flor-das-almas) e Vernonanthura sp. (vassouras). 

A carqueja Baccharis trimera (Less) DC) é uma planta nativa da América do Sul, 

utilizada na medicina popular e na produção de fitoterápicos e é indicada para o tratamento 

de distúrbios do sistema digestivo (BORELLA & FONTOURA, 2002). Devido à sua larga 

FOTOGRAFIA 20 - TERRENO PREPARADO PARA 

PLANTIL. 



 

           SCAVI AMBIENTAL                ÁGUAS MORNAS      

                                                      

               

                  SCAVI Engenharia e Geologia Ltda                                                           

Rua Assis Brasil, 221 – Ponta de Baixo – São José – SC                                 65 

               CEP 88104-200 – Fone: 048 3343 0629 – 048 9991 6382 

               CREA 077.113-0                                          

 

utilização na medicina popular, aumentam os estudos a fim de identificar sua composição 

química (FREITAS et.al., 2004; BORELLA et AL, 2006; BORELLA & FONTOURA, 2002; 

BUDEL et.al, 2004) Além disso, o gênero Baccharis sp. é uma rica fonte de óleo essencial 

utilizado na indústria de perfumaria (SILVA JÚNIOR, 1997 apud BUDEL et.al, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Principais exemplares da flora encontradas em Águas Mornas. 

Família Nome científico Nomes populares 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius aroeira 

Annonaceae Guatteria australis Cortiça, embiú 

Apocynaceae Aspidosperma australe Guatambu 

Apocynaceae Aspidosperma olivaceum peroba 

Apocynaceae Peschiera catharinensis Jasmim-leiteiro 

Araceae Philodendron sp. Filodendro 

Araliaceae Schefflera angustissima Mandiocão-de-folha-miuda 

Araucariaceae Araucaria angustifolia 
Araucária, pinheiro-do-

paraná 

Arecaceae Euterpe edulis Palmito-juçara 

Asteraceae Vernonanthura discolor Vassourão-branco 

Asteraceae Senecio brasiliensis Flor-das-almas 

Asteraceae Vernonia tweediana Mata-pasto 

FOTOGRAFIA 21 - CAMPO SUJO COM CARQUEJA, ESPINHEIRO E 

MATA-PASTO. 
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Aquifoliaceae Ilex dumosa Caúna 

Aquifoliaceae Ilex theezans Caúna 

Aquifoliaceae Ilex paraguariensis Erva-mate 

Asteraceae 
Baccharis trimera 

(Less)DC 
carqueja 

Cannabaceae 

(Ulmaceae) 
Trema micrantha grandiúva 

Cecropiaceae Cecropia pachystachya embaúba 

Clethraceae Clethra scabra Carne-de-vaca 

Clusiaceae Clusia criuva Clúsia, mangue-formiga 

Cyatheaceae Cyathea phalerata Xaxim-espinhento 

Cyperaceae Cyperus rotundus L. Tiririca 

Cunoniaceae Lamanonia ternata Guaraperê 

Cunoniaceae Weinmannia paulliniifolia Gramimunha 

Cunoniaceae Lamanonia speciosa guaraperê 

Elaeocarpaceae. Sloanea hirsuta Sacopema 

Elaeocarpaceae. Sloanea monosperma Sacopema 

Erythroxylaceae Erythroxylum argentinum baga de pomba 

Erythroxylaceae Erythroxylum cuspidifolium cocão 

Euphorbiaceae Sapium glandulatum Pau-leiteiro 

Euphorbiaceae Pera glabrata Seca-ligeiro 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia tanheiro 

Fabaceae Bauhinia forficata pata-de-vaca 

Fabaceae Schizolobium parahyba Garapuvú 

Fabaceae Dalbergia brasiliensis Jacarandá 

Gleicheniaceae Gleichenia sp. Samamabaia 

Hydrangeaceae Hydrangea macrophylla Hortência 

Lamiaceae Aegiphila obducta - 

Lamiaceae Vitex megapotamica Tarumã 

Lauracea Ocotea bicolor Canela-fedida 

Lauracea Ocotea vaccinioides Canela 

Lauracea Ocotea glaziovii Canela 

Lauracea Ocotea odorífera Sassafrás 

Lauracea Ocotea catharinensis Canela-preta 

Lauracea Ocotea porosa Imbuia 
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Lauracea Ocotea elegans Canela-parda 

Lauracea Ocotea corymbosa Canela 

Lauracea Cinnamomum sp. Canela 

Lauracea Persea willdenowii Pau-andrade 

Lauracea Ocotea pulchella Canela-lageana 

Lauracea Nectandra oppositifolia Canela-ferrugem 

Lauracea Nectandra lanceolata Canela-amarela 

Lauracea Cryptocarya mandioccana Cajati 

Lauracea Cryptocarya aschersoniana Canela-pururuca 

Leguminosae-

Mimosoideae 
Mimosa bimucronata Espinheiro 

Leguminosae-

papilionoideae 
Ormosia arborea Olho-de-cabra 

Magnoliaceae Talauma ovata Baguaçú 

Malpighiaceae Byrsonima coussarea - 

Melatomaceae Miconia cinerascens Pixiricão 

Melatomaceae Miconia pusilliflora Pixirica 

Melatomaceae Tibouchina grandifolia Quaresmeira 

Melatomaceae Miconia cinnamomifolia Jacatirão 

Melatomaceae Tibouchina granulosa Quaresmeira 

Meliaceae Cabralea canjerana Canjerana 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro 

Monimiaceae Mollinedia sp. Pimenteira 

Moraceae Ficus sp. figueira 

Myristicaceae Virola oleifera Bicuíva 

Myrsinaceae Rapanea ferruginea Capororoca 

Myrtaceae Myrcia brasiliensis Guamirim 

Myrtaceae Myrcia hebepetala Guamirim 

Myrtaceae Myrcia obtecta Guamirim 

Myrtaceae Myrcia selloi Cambuí 

Myrtaceae Myrcia guianensis Araçá 

Myrtaceae Eugenia uniflora Pitangueira 

Myrtaceae Myrcia splendes Laranjinha-rugosa 

Myrtaceae Myrceugenia sp. - 

Myrtaceae Eugenia neoverrucosa Araçarana 
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Myrtaceae Myrceugenia myrcioides Guamirim fueiro 

Myrtaceae Marlierea reitzii - 

Myrtaceae Plinia pseudodichasiantha - 

Myrtaceae 
Eugenia brasiliensis 

Lam. 
grumixameira 

Nictaginaceae Guapira opposita Maria-mole 

Ochnaceae Ouratea vaccinioides  

Ochnaceae Chionanthus filiformis Azeitona silvestre 

Palmaceae Syagrus romanzoffiana Coqueiro-jerivá 

Phyllanthaceae Hieronyma alchorneoides Licurana 

Poaceae (Gramineae) Andropogon lateralis Capim-caninha 

Poaceae (Gramineae) Andropogon macrothryx Capim-serrano 

Poaceae (Gramineae) Agrotis montevidensis Capim-branco 

Poaceae (Gramineae) Ischaemum minus Grama-vermelha 

Poaceae (Gramineae) Calamagostis sp. Palha-de-prata 

Poaceae (Gramineae) Axonopus compressus Grama-azeda 

Poaceae (Gramineae) Ichnanthus tenuis Capim-enxugador 

Poaceae (Gramineae) Paspalum notatum Capim-forquilha 

Poaceae (Gramineae) Axonopus obtufolius Grama-azeda 

Poaceae (Gramineae) Paspalum pumilum Capim-kikuio 

Poaceae (Gramineae) Poa annua Capim-pé-de-galinha 

Poaceae (Gramineae) Merostachys multiramea taquara 

Poaceae (Gramineae) Chusquea spp. Carazal 

Podocarpaceae Podocarpus sellowii Pinheiro-bravo 

Polipodiceae Pteridium aquilinum Samambaia 

Pinaceae Pinnus sp. Pinus 

Proteaceae Roupala cataractarum Carvalho-brasileiro 

Rubiaceae Psychotria vellosiana Café-do-mato 

Rubiaceae Posoqueria latifólia Baga-de-macaco 

Rubiaceae Cordiera concolor - 

Rutacea Esenbeckia grandiflora Cutia 

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Mamica-de-cadela 

Salicaceae Casearia decandra Guaçatonga 

Sapindaceae Dodonea viscosa Vassoura-vermelha 

Sapindaceae Matayba intermedia Camboatá-branco 
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Sapindaceae Cupania vernalis Camboatá-vermelho 

Sapotaceae Chrysophyllum viride Aguaí 

Symplocaceae Symplocos corymboclados - 

Theaceae Laplacea fruticosa Santa-rita 

Ulmaceae Trema micrantha Grandiúva 

Urticaceae Cecropia glaziovi Embaúba 

Urticaceae Cecropia adenopus Embaúba 

Tiliaceae Luehea divaricata Açoita-cavalo 

Winteraceae Drimys brasiliensis Cataia 

6.2.9  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A maior parte da vegetação que margeia as vias que serão recuperadas encontra-se 

significativamente alterada por atividades de pecuária, pastagens, culturas e 

reflorestamentos.  

Os remanescentes florestais de vegetação secundária de Mata Atlântica observada 

ao longo das vias que serão recuperadas apresentam-se em diferentes estágios de 

regeneração conforme caracterização realizada de acordo com a Legislação Específica para 

o bioma Mata Atlântica – Resolução Nº4 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, de 04 de maio de 1994, para o estado de Santa Catarina. Esses remanescentes 

florestais constituem corredores de movimentação de espécies para os outros 

remanescentes presentes na área, bem como de abrigo e alimentação para a fauna local.  

Tendo em vista que as vias a serem recuperadas já estão abertas, nenhum corte de árvores 

isoladas ou remanescentes florestais será necessário. 

 Observa-se a presença de espécies arbóreas exóticas tais como o pinus (Pinnus 

sp.) e o eucalipto (Eucalyptus sp.). 

Os remanescentes florestais de Floresta Ombrófila densa nos níveis Alto Montana e 

Montana mais preservados encontram-se em áreas com relevo íngrime e/ ou solo 

pedregoso, impróprios para atividade de pastagens, culturas e reflorestamentos.  
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6.2.10 ESPÉCIES ENDÊMICAS, RARAS OU AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO  

 Devido à intensa ocupação, exploração de espécies arbóreas com valor econômico, 

desmatamento de florestas nativas para usos agropastoris, muitas espécies vegetais 

encontram-se ameaçadas de extinção ou raras em seu habitat natural. O desmatamento 

lidera a lista de ações responsáveis pela ameaça às espécies da flora e da fauna e requer 

medidas urgentes para sua contenção. 

A Portaria Nº 37/IBAMA de 03/04/1992 indica a Lista Oficial de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçada de Extinção, com 107 espécies, que ocorrem em todo o território 

brasileiro (MMA, 1992). Após 16 anos, nova lista foi apresentada na Portaria N/IBAMA de 

19/09/08 (MMA, 2008). A nova Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de 

Extinção apresenta 492 espécies em diversos biomas brasileiros e, segundo alguns 

ambientalistas, a lista deveria ser maior ainda. 

Com base na análise da Nova Lista de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de 

Extinção, na lista da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), nos 

dados publicados por Klein (1990;1996;1997) e no levantamento das espécies ocorrentes no 

município de Águas Mornas e região verificou-se que as seguintes espécies encontram-se 

ameaçadas de extinção: 

                     Tabela 8 - Espécies ameaçadas de extinção. 

Nome científico Nome comum 

Araucaria 

angustifolia 

Araucária 

Euterpe edulis Palmito-juçara 

Ocotea 

catharinensis 

Canela-preta 

Ocotea odorífera Canela-sassafrás 

Ocotea porosa Imbuia 

Cedrela fissilis Cedro 

Aechmea 

blumenavii 

Gravatá 

Tilandsia montana Cravo-do-mato 

Aechmea 

kertesziae 

gravatá 

Aechmea lindenii  gravatá 
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Erythroxylum 

catharinense  

cocão 

Calyptranthes 

kleinii 

guamirim 

guabirobeira-de-

folha-crespa 

Campomanesia 

reitziana 

Eugenia lucida guamirim 

Eugenia 

malacantha 

guamirim 

Eugenia 

pachyclada 

guamirim 

Eugenia pruinosa guamirim 

Eugenia 

pseudomalacantha 

guamirim 

Marlierea reitzii Guamirim-chorão 

Myrciaria 

plinioides  

cambuí 

Myrciaria 

silveriana 

cambuí 

Psidium 

longipetiolatum 

araçá 

 

As pressões de exploração sobre a araucária e as canelas devido a sua importância 

alimentar, madeireira e para a indústria farmacêutica (produção de óleos essenciais, no caso 

das canelas) contribuíram para o declínio de suas populações. Além disso, o corte destas 

espécies muitas vezes dá lugar ao reflorestamento com pinus e eucaliptos. A fragmentação 

dos remanescentes florestais em que as espécies ocorrem aumenta as dificuldades de 

manejo das espécies. No caso da Araucária, a fragmentação dos remanescentes contribui 

para a perda de diversidade genética o que implica na perda da regeneração natural devido 

à redução do fluxo gênico entre as populações e assim, levando a endogamia acentuada. 

(STEFENON & NODARI, 2003). Mesmo com a legislação vigente protegendo essas 

espécies, as populações ainda sofrem pressões econômicas. Sua raridade cada vez maior 

aumenta seu valor no mercado e contribui para aumento da pressão sobre a espécie. A 

fiscalização que existe atualmente se torna ineficaz para conter o avanço da predação sobre 

estas espécies.                                  
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A Lista Oficial de Espécies 

da Flora Brasileira Ameaçada de 

Extinção de 1992 não incluía o 

palmiteiro. Sua inclusão ocorreu na 

Lista Oficial de Espécies da Flora 

Brasileira Ameaçada de Extinção 

divulgada pelo Ministério do Meio 

Ambiente em setembro de 2008. A 

intensa exploração predatória 

sobre a espécie Euterpe edulis 

contribuiu e muito para sua 

inclusão entre as espécies 

ameaçadas. Segundo REIS & 

GUERRA, 1999, o palmiteiro é um dos produtos mais explorados na Floresta Atlântica 

sofrendo assim intenso extrativismo. Outro fator contribuinte para a preocupação com a 

preservação da espécie é que após o corte para a extração do palmito não há rebrota do 

indivíduo (MORTARA & VALERIANO, 2001). Entretanto alguns fatores contribuem para a 

preservação da espécie: grande dispersão de sementes pela fauna incluindo os animais 

despolpadores e os transportadores/predadores (REIS et.al. 1995) e o alto índice de 

regeneração proveniente do grande banco de plântulas formado próximo da planta-mãe (Sá-

Rocha et.al. 2002). 

O cedro (Cedrela fissilis) aparece na categoria Em perigo na lista da União 

Internacional para a Conservação da Natureza, principalmente devido a exploração 

excessiva de sua madeira de alta qualidade. 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 22 - PLÂNTULAS DE EUTERPE EDULIS 

AO REDOR DA PLANTA-MÃE. 
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6.2.11 FAUNA 

 

6.2.12 INTRODUÇÃO 

Com a finalidade de mensurar a diversidade faunística na área de influência direta 

(AID) e da área diretamente afetada pelo empreendimento (ADA) realizou-se levantamento 

faunístico. 

O estudo buscou a realização de um levantamento qualitativo da fauna silvestre, 

resultando em dados da biodiversidade faunística do local e seu comportamento de 

transição para outros segmentos florestais vizinhos.  

Realizaram-se vistorias ao terreno no mês de setembro de 2011 a fim de realizar o 

levantamento faunístico. 

Além do levantamento em campo, o estudo da fauna baseou-se em referências 

bibliográficas sobre as espécies de ocorrência no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 

tendo em vista que Águas Mornas é um dos nove municípios que compõe o Parque e que 

apresenta diversidade de ecossistemas em seu território. 

6.2.13 OBJETIVO GERAL  

O presente estudo tem como objetivo a realização de levantamento faunístico na 

área de influência direta (AID) e na área diretamente afetada (ADA) pelo empreendimento. 
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6.2.14 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar espécies da fauna através de visualização na área; 

 Verificar a ocorrência de espécies endêmicas, raras ou ameaçadas de extinção; 

 Descrever o hábitat ocupado pela fauna local; 

 Relacionar espécies florestais utilizadas para alimentação pela fauna. 

 Pesquisar através de entrevistas com moradores locais as espécies da fauna 

ocorrentes na área. 

6.2.15 JUSTIFICATIVA  

A realização de um levantamento faunístico apresenta grande importância, pois a 

implantação de empreendimentos traz impactos sobre a mesma. Tendo em vista que o 

tempo para a obtenção de dados para este levantamento, os recursos logísticos e humanos 

são escassos buscou-se resultados qualitativos em relação à biodiversidade faunística. 

6.2.16 MÉTODOS E MATERIAIS DE PESQUISA  

O levantamento faunístico de uma área é de suma importância para a sua 

conservação. A fim de conhecer a fauna de provável ocorrência na região, utilizou-se 

bibliografia especializada sobre o assunto. Sem conhecimento prévio sobre quais 

organismos ocorrem em uma dada região é difícil desenvolver um projeto de conservação 

ou preservação.  

Devido à grande biodiversidade de espécies que podem ser encontradas em 

qualquer ambiente, é muito difícil determinar sua riqueza total. Assim, é necessário que 

alguns grupos taxonômicos sejam levantados, bem como características físicas do meio 

ambiente a fim de construir uma visão geral sobre a biota ocorrente. Foi realizado 

levantamento qualitativo de 04 táxons: aves, mamíferos, répteis e anfíbios, cuja escolha 

destes grupos baseia-se, no fato de serem considerados excelentes indicadores biológicos 

da qualidade ambiental. Sabe-se que algumas espécies são mais vulneráveis à perturbação 

antrópica do que outras, sendo esta uma das principais ferramentas usadas em avaliações 

ambientais. 

A identificação das espécies se deu através de entrevistas, livros e guias de 

identificação, bem como de fotografias, observação à distância com auxílio de binóculos, 

vocalização das espécies, a análise de vestígios (ninhos, tocas, rastros, pelas fezes e restos 



 

           SCAVI AMBIENTAL                ÁGUAS MORNAS      

                                                      

               

                  SCAVI Engenharia e Geologia Ltda                                                           

Rua Assis Brasil, 221 – Ponta de Baixo – São José – SC                                 75 

               CEP 88104-200 – Fone: 048 3343 0629 – 048 9991 6382 

               CREA 077.113-0                                          

 

de alimento). Baseia-se a metodologia utilizada para o presente levantamento faunístico em 

LANGE & MARGARIDO, 1999; BRITTO et al., 1999; STRAUBE, 1999; LEWINSOHN et al., 

2001, HEYER et al., 1994; WILSON et al., 1996 e LEITE et al., 1999, apresentando para o 

presente levantamento dados qualitativos, obtidos através de observação direta das aves, 

devido ao pouco tempo disponível para a sua realização. 

6.2.17 RESULTADOS  

 

6.2.18 PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO TABULEIRO E MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS  

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro com área de 84.130 ha abrange nove 

municípios e Águas Mornas está entre eles. A diversidade de ecossistemas no parque 

proporciona grande diversidade faunística. 

A ocupação humana gera impactos cada vez mais crescentes sobre o meio 

ambiente. A fauna e principalmente a avifauna, que necessita de ambientes densamente 

florestados para viver, já apresenta algumas populações reduzidas e outras não são mais 

vistas (ROSÁRIO, 1996).  

Assim, deve-se sempre levar em consideração os remanescentes florestais 

existentes e prezar sua manutenção já que estes garantem a existência de inúmeras 

espécies da flora e da fauna. Além disso, o rigor no cumprimento de leis de proteção 

ambiental bem como a criação de corredores ecológicos ligando fragmentos florestais é de 

suma importância na conservação da fauna. 

Através de levantamentos faunísticos de uma região, dados relevantes dos 

ecossistemas existentes são obtidos, e assim, informações da qualidade ambiental, são 

fornecidas através das espécies encontradas. 

Estas informações são obtidas com as análises de comportamento, alimentação e 

abrigo que cada espécie necessita para a sua existência, relacionando com o suporte do 

ambiente. Neste sentido, determinadas espécies servem como indicadores do grau de 

conservação dos ecossistemas naturais. 

A avifauna apresenta uma mobilidade relativamente grande, assim como suas áreas 

domiciliares, se comparada com outros grupos faunísticos, daí a necessidade de 
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considerarmos a região como um todo para 

o levantamento das espécies e a avaliação 

ecológica das ocorrências das mesmas na 

área. 

O maior número de espécies de 

aves na região tem como habitat 

preferencial a mata, mas também 

encontramos aves que utilizam exclusiva ou 

preferencialmente campos ou áreas abertas 

e que toleram a presença humana. Foram 

visualizadas as seguintes espécies 

tolerantes à presença humana: anu preto 

(Crotophaga ani), anú branco (Guira guira), João-de-barro (Furnarius rufus), quero-quero 

(Vanellus chilensis), urubu-comum (Aragyps atratus), canário-da-terra (Sicalis flaveola), 

corocoró (Mesembrinibis cayennensis), gavião-carijó (Rupornis magnirostris) e duas 

espécies exóticas: o pombo doméstico (Columbia livia) e a rolinha (Columbina sp.). Em 

virtude da expansão das cidades, a fauna silvestre adaptada a essas condições se 

desenvolve, principalmente as espécies generalistas e oportunistas. 

O diagnóstico da fauna de aves e de mamíferos constatou a presença de algumas 

espécies adaptadas às alterações ambientais, portanto se beneficiam das atividades 

antropogênicas e com isso têm suas populações expandidas.  

A ração para a alimentação do gado que pasta no terreno atrai aves tais como o 

canário-da-terra (Sicalis flaveola) e a rolinha (Columbina sp.), assim a área de pastagem 

torna-se ambiente de ocorrência destas espécies. 

O urubu-comum (Aragyps atratus), espécie necrófaga, alimenta-se de carniça, além 

disso, sua ocorrência é favorecida com o aumento das atividades antropogênicas.  

O gavião-carijó (Rupornis magnirostris) e o chimango (Mivalgo chimango) também 

são espécies que habitam ambientes alterados antropicamente.  

O anu-preto (Crotophaga ani) e o anu-branco (Guira guira) habitam paisagens 

abertas, sendo abundantes em áreas com intensa pressão antropogênica. Suas populações 

apresentam-se em expansão favorecida pelo desmatamento e aumento de áreas agrícolas. 

O anu-preto (Crotophaga ani) muitas vezes encontra-se próximo ao gado tendo em vista que 

FOTOGRAFIA 23 - ANU BRANCO E ANU 

PRETO. 
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se alimenta de gafanhotos e outros artrópodes que são espantados quando o gado está 

pastando. Sua dieta, além de artrópodes, inclui miriápodes, pequenos vertebrados, frutas, 

sementes e bagas. 

Algumas espécies de ambiente florestal indicam o bom estado de conservação dos 

remanescentes florestais em Águas Mornas: Pipile jacutinga (jacutinga), Pionopsitta pileatus 

(cuiú-cuiú), Rhamphastos dicolorus (Tucano-de-bico-verde), Crypturellus obsoletus 

(Inhambu-guaçu) dentre outras. 

6.2.19 ESPÉCIES ENDÊMICAS RARAS E AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

De acordo com SICK (1997), a avifauna silvestre é classificada em endêmica 

(quando são espécies residentes, de distribuição restrita ao território nacional e vivem em 

habitat no qual pode ser comum) ou quase endêmica (espécies residentes no Brasil 

Meridional e Central que estende sua distribuição a regiões adjacentes da Argentina, 

Paraguai, Uruguai, Bolívia e Chile). 

O município de Águas Mornas apresenta 9 espécies endêmicas e 25 espécies quase 

endêmicas: 

Tabela 9 - Espécies endêmicas e quase endêmicas em Águas Mornas. 

Espécie Nome Popular Classificação 

(SICK,1997) 

Ortalis squamata Aracuã-escamoso Endêmica 

Brotogeris tirica Periquito-rico Endêmica 

Myrmotherula gularis Choquinha-de-garganta-

pintada 

Endêmica 

Myrmeciza loricata Papa-formigas-de-grota Endêmica 

Conopophaga melanops Cuspidor-de-máscara-preta Endêmica 

Todirostrum 

poliocephalum 

Teque-teque Endêmica 

Carponis cucullatus corocochó Endêmica 

Orthogonys chloricterus catirumbava Endêmica 

Tharaupis ornata Sanhaçu-de-encontro-

amarelo 

Endêmica 

Pipile jacutinga jacutinga Quase endêmica 

Aramides saracura Saracura-do-mato Quase endêmica 
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Pyrrhura frontalis Tiriba-de-testa-vermelha Quase endêmica 

Pionopsitta pileata Cuiú-cuiú Quase endêmica 

Trogon surrucura Surucuá-de-peito-azul Quase endêmica 

Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde Quase endêmica 

Melanerpes flavifrons Benedito-de-testa-amarela Quase endêmica 

Veniliornis spilogaster Pica-pauzinho-verde-carijó Quase endêmica 

Synallaxis ruficapilla pichororé Quase endêmica 

Phildor atricapillus Limpa-folha-coroado Quase endêmica 

Phildor lichtensteini Limpa-folha-ocrácea Quase endêmica 

Heliobletus contaminatus trepadorzinho Quase endêmica 

Dendrocolaptes 

platyrostris 

Arapaçu-grande Quase endêmica 

Lepidocolaptes 

squamatus 

Arapaçu-escamado Quase endêmica 

Lepidocolaptes fuscus Arapaçu-rajado Quase endêmica 

Chiroxiphia caudata tangará Quase endêmica 

Procnias nudicollis araponga Quase endêmica 

Cyanocorax caeruleus Gralha-azul Quase endêmica 

Pyrrhocoma ruficeps Cabecinha-castanha Quase endêmica 

Tachyphonus coronatus Tié-preto Quase endêmica 

Euphonia pectoralis Ferro-velho Quase endêmica 

Tangara seledon Sete-cores Quase endêmica 

Tangara cyanocephala Saíra-militar Quase endêmica 

Haplospiza unicolor Cigarra-bambu Quase endêmica 

Saltador similis Trinca-ferro-verdadeiro Quase endêmica 

 

Muitas espécies endêmicas da avifauna encontram-se ameaçadas de extinção. A 

fragmentação do seu habitat e a caça para venda no mercado negro são os grandes 

contribuintes para essa situação. Por exemplo, espécies canoras como tangarás, arapongas 

e sabiás; espécies ornamentais como tucanos, papagaios e periquitos são alvos dos 

caçadores predatórios. De acordo com a lista de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção, 

publicada por intermédio das Instruções Normativas MMA nº 3/2003 e nº 5/2004 e da lista da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN), as seguintes espécies que ocorrem em Águas 

Mornas e outras com ocorrência confirmada pela bibliografia encontram-se ameaçadas de extinção: 

Pipile jacutinga (jacutinga), Pionopsitta pileatus (cuiú-cuiú), Crypturellus obsoletus (Inhambu-

guaçu),  Tangara cyanocephala, tangara seledon, Claravis godefrida (pomba-espelho), papo-branco 
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(Biatas nigropectus), socó-boi-escuro (Tigrisoma fasciatum), pica-pau-de-cara-amarela (Dryocopus 

galeatus), papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea) e Procnias nudicollis.  

Tendo em vista a quantidade de espécies endêmicas e quase endêmicas e a 

presença de espécies ameaçadas de extinção, os remanescentes florestais presentes no 

município de Águas Mornas têm grande importância em proporcionar abrigo, alimentação e 

residência a diversas espécies de aves. Desta forma, é de suma importância a preservação 

dos ecossistemas presentes no Parque da Serra do Tabuleiro, em especial, neste trabalho, 

dos remanescentes presentes no município de Águas Mornas. 

Tabela 10 – Lista sistemárica de aves presentes no Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro e em Águas Mornas. 

 

NOME CIENTÍFICO 

Nome Popular Habitat 

Preferencial 

 

Informação 

Ordem 

CICONIFORMES 

   

Família ARDEIDAE    

Egretta thula Garça-branca-

pequena 

Aquático/úmido Visualização 

Casmerodius albus Garça-branca-

grande 

Aquático/úmido Visualização 

Ardea cocoi Socó-grande Aquático/úmido Visualização 

Butorides striatus Socozinho Aquático/úmido Visualização 

Bulbulcus íbis Garça-vaquiera Pastagens Visualização 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira Úmido Visualização 

Nycticorax nycticorax Savacu Úmido Visualização 

Família CATHARTIDAE    

Caragyps atratus Urubu-comum Áreas abertas Visualização 

Cathartes aura Urubu-de-

cabeça-

vermelha 

Áreas abertas Visualização 

Ordem ANSERIFORMES    

Família ANATIDAE    

Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho Mata Bibliografia 

Ordem 

FALCONIFORMES 
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Família FALCONIDAE    

Milvago chimachima Carrapateiro Campo Visualização 

Milvago chimango Chimango Campo Visualização 

Polyborus plancus caracará campo visualização 

Falco sparverius quiriquiri campo bibliografia 

Família ACCIPITRIDAE    

Buteo brachurus Gaviãozinho Mata bibliografia 

Elanoides forficatus Gavião tesoura Campo/mata Visualização 

Rupornis magnirostris Gavião carijó Campo Visualização 

Ordem CUCULIFORMES    

Família CUCULIDAE    

Piaya cayana Alma-de-gato Mata Entrevista 

Crotophaga ani Anu-preto Campo Visualização 

Guira guira Anu-branco Campo Visualização 

Ordem 

GALLIFORMES 

   

Família CRACIDAE    

Ortalis guttata Aracuã Mata/capoeira Visualização 

Pipile jacutinga Jacutinga Mata/capoeira bibliografia 

Ordem 

GRUIFORMES 

   

Família RALLIDAE    

Rallus sanguinolentus Saracura-do-

banhado 

Banhado/lagoa Entrevista 

Aramides saracura Saracura Banhado/lagoa Visualização 

Gallinula chloropus Frango-d´água-

comum 

banhado bibliografia 

Ordem 

CHARADRIIFORMES 

   

Família JACANIDAE    

Jacana jaçanã Jaçanã Banhado/lagoa Entrevista 

Família CHARADRIDAE    

Vanellus chilensis Quero-quero Campo Visualização 

Ordem 

COLUMBIFORMES 

   

Família COLUMBIDAE    
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Columbina taipacoti Rolinha-rocha Campo Visualização 

Columba Lívia Pombo-

doméstico (*) 

Campo/cidade Visualização 

Columbina picui Picui Mata/campo Visualização 

Ordem PICIFORMES    

Família BUCCONIDAE    

Nystalus chacuru João-bobo mata Bibliografia 

Família PICIDAE    

Colaptes campestris Pica-pau-do-

campo 

Campo Visualização 

Picumnus cirratus Pica-pau-anão-

de-barrado 

campo bibliografia 

Melanerpes flavifrons Benedito-de-

testa-amarela 

campo bibliografia 

Venilionornis spilogaster Pica-pauzinho-

verde-carijó 

campo bibliografia 

Família RAMPHASTIDAE    

Ramphastus dicolorus Tucano-de-

bico-verde 

Mata visualização 

Ordem STRIGIFORMES    

Família STRIGIDAE    

Speotyto cunicularia Coruja-do-

campo 

Campo/área 

agrícola 

Visualização 

Ordem 

APODIFORMES 

   

Família APODIDAE    

Streptoprogne zonaris Andorinhão-

coleira 

Mata/campo Entrevista 

Chaetura Andrei Andorinhão-do-

temporal 

Mata/campo Bibliografia 

Família TROCHILIDAE    

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-

garganta-verde 

Mata/capoeira Bibliografia 

Phaethornis eurynome Rabo-branco-

de-garganta-

rajada 

Mata/capoeira Bibliografia 
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Melanotrochilus fuscus Beija-flor-preto-

e-branco 

Mata/capoeira Bibliografia 

Stephanoxis lalandi Beija-flor-de-

topete 

Mata/capoeira Bibliografia 

Cholorostilbon aureoventris Besourinh-de-

bico-vermelho 

Mata/capoeira Bibliografia 

Thalurania glaucopis Tesoura-de-

fronte-violeta 

Mata/capoeira Bibliografia 

Leucochloris albicollis Beija-flor de 

papo branco 

Mata/capoeira Visualização 

Ordem 

CORACIFORMES 

   

Família ALCEDINIDAE    

Ceryle torquata Martim-

pescador-

grande 

Mata/aquático Visualização 

ORDEM 

TROGONIFORMES 

   

Família TROGONIDAE    

Trogon surrucura Surucuá-de-

peito-azul 

Mata bibliografia 

ORDEM TINAMIFORMES    

Família TINAMIDAE    

Crypturellus obsoletus Inhambu-guaçu mata Bibliografia 

Família 

PHALACROCORIDAE 

   

Phalacrocorax brasilianus Biguá Mata-aquático Visualização 

Ordem  PSITTACIFORMES    

Família PSITTACIDAE    

Pyrrhura frontalis Tiriba-de-testa-

vermelha 

mata Bibliografia 

Brotogeris tirica Periquito-rico mata Bibliografia 

Pionopsitta pileata Cuiú-cuiú mata Bibliografia 

Pionus maximiliani Maitaca-de-

maximiliano 

mata 

 

Bibliografia 

Ordem PASSERIFORMES    
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SUPERFAMÍLIA 

FURNARIOIDEA 

   

SUBORDEM SUBOSCINES    

Família THAMNOPHILIDAE    

Thamnophilus caerulescens Choca-mata mata Bibliografia 

Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa mata Bibliografia 

Myrmotherula guralis Choquinha-de-

garganta-

pintada 

mata Bibliografia 

Pyriglena leucoptera Papa-taoca-do-

sul 

mata Bibliografia 

Myrmeciza loricata Papa-taoca-de-

grota 

mata Bibliografia 

Família 

CONOPOPHAGIDAE 

   

Conopophaga melanops Cuspidor-de-

máscara-preta 

  

Família FURNARIIDAE    

SUBFamília  FURNARIINAE    

Furnarius rufus João-de-barro Campo Visualização 

Subfamília 

SYNALLAXANAE 

   

Synallaxis spixi João-teneném Campo Visualização 

Synallaxis ruficapilla Pichororé Campo Visualização 

Subfamília PHILYDORINAE    

Philydor atricapillus Limpa-folha-

coroado 

mata Bibliografia 

    

Philydor lichtensteini Limpa-folha-

ocrácea 

mata Bibliografia 

Philydor rufus Limpa-folha-

testa-baia 

mata Bibliografia 

Heliobletus contaminatus Trepadorzinho mata Bibliografia 

Lochmias nematura João-porca mata Bibliografia 

Família 

DENDROCOLAPTIDAE 

   

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde mata Bibliografia 
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Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-

grande 

mata Bibliografia 

Lepidocolaptes squamatus Arapaçu-

escamado 

mata Bibliografia 

Lepidocolaptes fuscus Arapaçu-rajado mata Bibliografia 

Superfamília 

TYRANNOIDEA 

   

Família TYRANNIDAE    

Subfamília ELAENIINAE    

Camptostoma obsoletum Risadinha mata Bibliografia 

Mionectes rufiventris Abre-asa-de-

cabeça-cinza 

mata Bibliografia 

Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo mata Bibliografia 

Todirostrum poliocephalum Teque-teque mata Bibliografia 

Todirostrum plumbeiceps Ferreirinho-de-

cara-amarela 

mata Bibliografia 

Platyrinchus mystaceus patinho mata Bibliografia 

Subfamília FLUVICOLINAE    

Myiophobus fasciatus filipe mata Bibliografia 

Lathrotriccus euleri enferrujado mata Bibliografia 

Machetomis rixosus Bem-te-vi-do-

gado 

campo Bibliografia 

Subfamília TYRANNIDAE    

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi Mata Visualização 

Tyrannus savana Tesourinha Mata Entrevista 

Tyrannus melancholicus Suiriri Mata Entrevista 

Attila phoenicurus Capitão-

castanho 

mata bibliografia 

Megarhynchus pitanguá neinei mata bibliografia 

Muiozetetes similis Bemtevizinho-

de-penacho-

vermelho 

mata bibliografia 

Myodynastes maculatus Bem-te-vi-

rajado 

mata bibliografia 

Legatus leucophalus Bem-te-vi-

pirata 

mata bibliografia 
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Empidonomus varius Peitica mata bibliografia 

Subfamília Tityrinae    

Tityra cayana Anambé-

branco-rabo-

preto 

mata Bibliografia 

Família Pipridae    

Chiroxiphia caudata Tangará mata Bibliografia 

Família Cotingidae    

Carponis cucullatus corocochó mata Bibliografia 

Procnias nudicollis araponga mata Bibliografia 

Subordem 

OSCINES 

   

Família HIRUNDINIDAE    

Stelgidopteryx ruficolis Andorinha-

serrador 

Áreas abertas Visualização 

Notiochelidon cyanoleuca Andorinha-

doméstica-

pequena 

Áreas abertas Visualização 

Progne chalybea Andorinha-

grande 

Áreas abertas Visualização 

Família CORVIDADE    

Cyanocorax caeruleus Gralha-azul Mata Visualização 

Família TROGLODYTIDAE    

Troglodytes aedon Corruira Mata/cidade visualização 

Família MUSCICAPIDAE    

Subfamília Turdinae    

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira Mata/chácara Visualização 

Platycichla flavipes Sabiá-una mata Bibliografia 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca Mata Visualização 

Turdus albicolis Sabiá-coleira Mata Visualização 

Família MIMIDAE    

Mimus saturninus Sabiá-do-

campo 

mata visualização 

Família MOTACILLIDAE    

Anthus lutescens Caminheiro-

zumbidor 

mata Bibliografia 
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Família VIREONIDAE    

Cyclarhis gujanensis Pitiguari mata Bibliografia 

Vireo chivi Juruviara mata Bibliografia 

Família EMBEREZIDAE    

Subfamília PARULINAE    

Parula pitiayumi mariquita mata Bibliografia 

Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra mata Bibliografia 

Basileuterus culicivorus Pula-pula mata Bibliografia 

Subfamília COEREBINAE    

Coereba flaveola cambacica   

Subfamília THRAUPINAE    

Pyrrhocoma ruficeps Cabecinha-

castanha 

Mata/capoeira Bibliografia 

Orthogonys chloricterus catirumbava Mata/capoeira bibliografia 

Trichothraupis melanops Tié-de-topete Mata Visualização 

Tachyphonus coronatus Tié-preto Mata/borda Visualização 

Habia rubica Tié-do-mato Mata Visualização 

Thraupis sayaca Sanhaçu-

cizento 

Mata/capoeira Visualização 

Tangara seledon Saíra-sete-

cores 

Mata/capoeira Visualização 

Tangara cyanocephala Saíra-militar Mata/chácaras Visualização 

Dacnis cayana Saíra-azul Mata/capoeira Visualização 

Thraupis ornata Sanhaçu-de-

encontro-

amarelo 

Mata/capoeira Visualização 

Thraupis palmarum Sanhaço-do-

coqueiro 

Mata/capoeira Visualização 

Stephanophorus diadematus Sanhaço-frade Mata/capoeira Visualização 

Pipraeidea melanonota Saíra Mata/capoeira Visualização 

Euphonia cyanocephala Gaturamo-rei Mata/capoeira Visualização 

Euphonia violácea Gaturamo-

verdadeiro 

Mata/capoeira Visualização 

Euphonia pectoralis Ferro-velho Mata/capoeira Visualização 

Subfamília ENBERIZANAE    

Haplospiza unicolor Cigarra-bambu Campo/mata Bibliografia 
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Zonotrichia capensis Tico-tico Campo/mata Visualização 

Sicalis flaveola Canário-da-

terra 

Campo Visualização 

Volatinia jacarina Tziu Campo Visualização 

Sporophila caerulescens Coleirinho Campo/mata Visualização 

Subfamília ICTERINAE    

Molothrus bonariensis Vira-bosta 

(Chopim) 

Campo/banhado Visualização 

Subfamília CARDINALINAE    

Saltador similis Trinca-ferro-

verdadeiro 

mata Bibliografia 

Família FRINGILLIDAE    

Subfamília CARDUELINAE    

Carduelis magellanicus Pintassilgo mata Bibliografia 

Família PASSERIDAE    

Passer domesticus Pardal (*) Cidade Visualização 

Família ESTRILDIDAE    

Estrilda astrild Bico-de-lacre 

(*) 

Mata/campo/ 

cidade 

Visualização 

(*) espécies exóticas 

6.2.20 MAMÍFEROS 

Os grupos faunísticos das aves e dos mamíferos estão entre os organismos mais 

importantes no que concerne à avaliação de impactos ambientais e são considerados 

excelentes indicadores biológicos. Esses grupos retratam as condições ambientais a que 

estão submetidos, pois a presença de determinados organismos só ocorre em áreas 

alteradas, outros ecologicamente mais exigentes, necessitam um elevado grau de 

preservação, característico de áreas onde a diversidade biológica ainda se mantém 

complexa (CIMARDI, 1996). 

Através de pesquisa bibliográfica, vistorias na região e entrevista com moradores, 

apresenta-se a seguinte lista de mamíferos presentes no Município de Águas Mornas e no 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro: 

Tabela 11 - Lista sistemática de mamíferos visualizados e com ocorrência provável 

na AID. 
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NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 
Ordem PRIMATES  

Família Cebidae  

Cebus apella Macaco-prego (**) – OR 

Família Atelidae  
Alouatta fusca Bugio ruivo (**) - OR 

Alouatta clamitans Bugio (**) - OR 

Ordem DIDELPHIMORPHIA  

Família Didelphidae  

Micoreus demare cuíca (**) - OR 

Didelphis albiventris Gambá-de-orelha-branca (*) – OL/OR 

Chironectes minimus cuíca-d'água (**) - OR 

Didelphis aurita Gambá-saru (*) – OL/OR 

Lutreolina crassicadata Cuíca (**) - OR 

Marmosa murina Guaiquica (*) - OR 

Monodelphis americana Cuíca-de-tres-listras (**) - OR 

Gracilinamus microtarsus Cuíca (**) - OR 

Philander opossum Cuíca-de-quatro-olhos (**)-OR 

Ordem XENARTHRA  

Família Dasypodidae  

Dasypus novemcintus Tatu-galinha, tatu comum (*) - OR 

Cabassous unicintus Tatu-de-rabo-mole (**) - OR 

Dasypus septemcinctus Tatu (**) -OR 

Euphractus sexcinctus Tatu (**) -OR 

Família Myrmecophagidae  

Myrmechophaga tridactila Tamanduá-bandeira (**)-OR E 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim (**)- OR 

Ordem CHIROPTERA  

Família Phyllostomidae  

Artibeus lituratus Morcego das frutas (**) - OR 

Artibeus fimbriatus Morcego (**) - OR 

Artibeus obscurus Morcego (**) - OR 

Sturnira Iillium Morcego (**) - OR 

Sturnira tildae Morcego (**) - OR 

Carolia perspicilliata Morcego (**) - OR 

Dyphilla ecaudata Morcego (**) - OR 

Família Vespertilionidae  

Myotis ruber Morcego (**) - OR 

Família Molossidae  

Mollossus mollossus Morcego (**) - OR 

Tadarida brasiliensis Morcego (**) - OR 

Família Noctionidae  

Noctilio leporinus Morcego (**) - OR 
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Ordem CARNIVORA  

Familia Canidae  

Cerdocyon thous Graxaim/Cachorro-do-mato (**) - OR 

Canis familiaris Cachorro – exótico (***) - OL 

Família Procyonidae  

Nasua nasua Quati (*) - OR 

Procyon concrivorus Mão-pelada (*) - OR 

Família Mustelidae  

Galactis cuja Furão (**) -OR 

Eira Barbara Irara (*) - OR 

Lontra longicaudis Lontra (*) - OR 

Ordem RODENTIA  

Família Erethizontidae  

Coendou insidiosus Ouriço-cacheiro (**) - OR 

Família Muridae  

Akodon montensis Camundongo silvestre (**) - OR 

Oryzomys rattlceps Camundongo silvestre (**) - OL 

Mus musculus Camundongo-de-casa (***) - OL 

Rattus rattus Rato (***) - OL 

Akodon nigrita Camundongo silvestre (**) - OR 

Delomys sublineatus Camundongo silvestre (**) - OR 

Oligoryzomys nigripes Camundongo silvestre (**) - OR 

Oligoryzomys eliurus Camundongo silvestre (**) - OR 

Oryzomys nitidus Camundongo silvestre (**) - OR 

Oryzomys russatus Camundongo silvestre (**) - OR 

Oryzomys sp. Camundongo silvestre (**) - OR 

Oxymycterus hispidus Camundongo silvestre (**) - OR 

Oxymycterus iheringi Camundongo silvestre (**) - OR 

Rhipidomys mastaclis Camundongo silvestre (**) - OR 

Nectomys squamipes Camundongo d´gua (**) - OR 

Wilfredomys pictipes Camundongo silvestre (**) - OR 

Família Caviidae  

Cavia fulgida Preá(**) – OR 

Cavia aperea Preá(**) – OR 

Cavia magna Preá(**) – OR 

Família Dasyproctidae  

Dasyprocta azarae Cutia (**) - OL 

Família Sciuridae  

Sciurus ingrami Esquilo (**)-OR 

Família Echimydae  

Echimys dasythrix Rato-da-árvore (**) - OR 

Família Agoutidae  

Agoutis paca Paca (**) - OR 
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Família Myocastoridae  

Myocastor coypus Ratão-do-banhado (**) - OR 

Família Hidrochaeridae  

Hydrochaeris hydrochaeris Capivara (**) -OR 

Família Felidae  

Felis Catus Gato (***) - OL 

Leopardus tigrinus Gato-do-mato-pequeno (**) - OR 

Leopardus wiedii Gato-do-mato-maracajá (**) - OR 

Herpailurus yaguarondi Gato-mourisco (**) - OR 

Panthera onca Onça-pintada (**) –OR E 

Puma concolor Puma (**) –OR/OL 

 Leopardus pardalis Jaguatirica (**) – OR/OL 

Ordem ARTIODACTYLA  

Família Bovidae  

Bos taurus Bovino (***) - OL 

Família Tayassuidae  

Tayassu tajacu Porco-do-mato-cateto (**)-OR E 

Tayassu pecari Porco-do-mato-queixada (**)-OR E 

Família Cervidae  

Blastocerus dichotomus Cervo (**) – OR E 

Ozotoceros bezoarticus Veado-campeiro (**) -OR 

Mazama americana Veado-mateiro (**) -OR 

Ordem PERISSODACTYLA  

Família Equidae  

Equus caballus Cavalo (***) - OL 

Família Tapiridae  

Tapirus terrestris Anta (**) – OR/OL 

   (*) - espécies observadas de mamíferos  

 (**) - espécies indicadas na bibliografia e nas entrevistas com moradores  

 (***) - espécies exóticas 

 OL – Mamíferos com ocorrência local 

 OR - Mamíferos com ocorrência regional 

 E – Extinto no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 

Através de entrevistas realizadas com moradores locais foram indicadas diversas 

espécies de mamíferos representantes da fauna nativa dentre eles citamos: preás, ratos, 

ratazanas, morcegos e gambás. Estes animais utilizam os terrenos da região para abrigo e 
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fonte de alimentação. São animais 

crepusculares e noturnos. 

Preferencialmente, vivem próximos às 

fontes de água. 

O morceguinho-das-casas 

(Tadarida brasiliensis) é uma espécie 

insetívora e muito comum em áreas 

alteradas antropicamente. Habitam 

casas, principalmente sótãos, cantos de 

tetos e frestas de paredes. Nas matas, 

abriga-se em buracos de árvores, 

cavernas e fendas de rochas. 

Os didelfídeos, como os gambás possuem um elevado grau de sinantropia, isto é, a 

capacidade de habitat ambientes profundamente alterados pelo homem, inclusive áreas 

urbanas. Estes fatos explicam a presença das espécies Didelphis aurita e Didelphis 

albiventris neste terreno que apresenta interferência antrópica. Outra espécie bastante 

adaptada à ambientes com alteração antrópica é o preá (Cavia aperea). Este roedor sofre 

muita pressão devido à caça, por causa de sua carne apreciada. 

As diversas espécies de pequenos roedores silvestres, camundongos e ratos, 

ocupam diversos nichos ecológicos. Alimentam-se de frutos, sementes, raízes e insetos e 

assim, participam na dispersão das sementes e do controle de insetos. Os roedores de 

médio e grande porte como o ouriço-cacheiro, a paca, a cutia e a capivara são espécies 

muito caçadas em sua área de distribuição, o que leva a desequilíbrio ecológico, pois são 

dispersores de sementes e presas de médios e grandes felinos. 

O Tamanduá-bandeira (Mirmechophaga tridactila) é considerado extinto no Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro.   

As diversas espécies de tatus que ocorrem no Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro e em Águas Mornas sofrem muita pressão de caça devido à sua carne muito 

apreciada. 

O Macaco-prego e o Bugio são espécies nativas de primatas que ocorrem em Águas 

Mornas. Alimentam-se de flores, folhas, frutos, ovos e pequenos animais. A caça 

FOTOGRAFIA 24 - NASUA NASUA. 
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indiscriminada para ser utilizados com pet e a perda e fragmentação do seu habitat são 

fatores de pressão sobre as espécies. 

Na ordem Carnirvora, diversos representantes pouco exigentes ecologicamente e 

bastante adaptados a ambientes antrópicos ocorrem em Águas Mornas e no Parque 

Estadual da Serra do Tabuleiro. Exemplos são o Quati (Nasua nasua) e o cachorro do mato 

(Cerdocyon thous). 

Dentre os mustelídeos ocorrentes no Parque da Serra do Tabuleiro e em Águas 

Mornas temos a irara (Eira barbara) e a lontra (Lontra longicaudis). A irara é um animal 

típico de áreas florestadas e alimenta-se de médios e pequenos roedores, aves, marsupiais 

e insetos, além de frutas, ovos e mel. Moradores relataram que a espécie alimenta-se de 

suas colmeias localizadas nas matas vizinhas às suas residências. A lontra frequenta rios, 

lagoas e riachos. Alimenta-se de pequenos mamíferos, aves, anfíbios, peixes, crustáceos e 

moluscos. Ameaçada de extinção pela caça predatória devido a sua pele e perda e poluição 

de habitat, ainda sim, é visualizada com frequência no Município de Águas Mornas, 

conforme entrevista com moradores. 

Em relação á Família Felidae, todas as espécies ocorrentes encontram-se 

ameaçadas de extinção. Panthera onca (onça-pintada) já é declarada extinta no Parque 

(CHEREM et.al, 2011).  

Tapirus terrestres (anta) é uma espécie de hábitos preferencialmente noturnos. É 

espécie herbívora. Borges (2004) salienta o núcleo de pinhais do Parque Estadual da Serra 

do Tabuleiro nas regiões da cabeceira 

do Rio do Ponche como área crítica 

para a preservação da fauna, devido à 

presença de diversas espécies como 

as antas, puma, queixada, cateto, 

jacutinga e o veado e a pressão de 

caça que sofrem nesta região. 

A espécie Mazana americana, 

veado-mateiro, é encontrada nas 

áreas florestais do Parque, mas devido 

á caça e perda de hábitat é ameaçada 

de extinção. As espécies Ozotocerus 

bezoarticus (veado-campeiro), 
FOTOGRAFIA 25 - LONTRA LONGICAUDIS. 
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Blastocerus dichotomus (cervo-do-pantanal), Tayassu pecari (queixada) e Tayassu tajacu 

(cateto) são consideradas extintas no Parque devido a pressão de caça sofrida.  

6.2.21 DISCUSSÃO 

A presença de diversas espécies de mamíferos que apresentam hábitos 

preferencialmente florestais indica boa conservação dos ambientes florestais da encosta e 

planalto no município de Águas Mornas (Floresta Ombrófila Densa Alto Montana, Montana e 

Submontana). Nestes ambientes é possível que as espécies tenham fontes de alimento e 

abrigo. 

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro abriga grande diversidade de espécies, 

algumas delas raras e criticamente ameaçadas de extinção, assim é evidente o papel 

fundamental que esta unidade de Conservação tem na Manutenção da Biodiversidade dos 

Ecossistemas da Mata Atlântica. A extensão do Parque (84.130 ha) permite que essas 

espécies ameaçadas ainda estejam presentes, mesmo que algumas espécies de grande 

porte já não ocorram no Parque, devido principalmente à caça indiscriminada. 

6.2.22 HERPETOFAUNA 

Os anfíbios e répteis são importantes para estudos de impacto ambiental já que são 

bons indicadores de ambientes e são vulneráveis a antropização. 

No município de Águas Mornas foram visualizados anfíbios de vários gêneros. A 

presença destes organismos é facilitada pela presença de água em terrenos e cursos de 

água na região, fornecendo assim um ambiente propício para sua ocorrência. Além disso, 

moradores locais afirmaram, em entrevista, que cobra coral, jararacas (Botrops jararaca) e 

lagartos (Tupinambis sp.) também ocorrem no local. 

Tabela 12 - Principais exemplares de anfíbios e répteis encontrados na região de 

Águas Mornas. 

Família Gêneros ou espécies 
Bufonidae Rhinella abei  

Colubridae Oxyrhopus sp 

Brachycephalidae Haddadus binotatus 

Brachycephalidae Ischnocnema henselli 

Leptodactylidae Leptodactylus ocellatus 

Leptodactylidae Leptodactylus aff. Nana 
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Leptodactylidae Leptodactylus gracilis 

Leiuperidae Physalaemus nanus 

Leiuperidae Physalaemus cuvieri 

Hylidae Hypsiboas bischoffi 

Hylidae Hypsiboas faber 

Hylidae Hypsiboas semilineatus 

Hylidae Dendropsophus minutus 

Hylidae Scinax aff. Alter 

Hylidae Scinax perereca 

Hylidae Aplastodiscus cochranae 

Hylidae Bokermanohyla hylax 

Hylidae Trachycephalus mesophaeus 

Centrolenidae Hyalinobatrachium uranoscopium 

URANOSCOPUM Teiidae Tupinambis sp. 

Viperidae Botrops jararaca 

Viperidae Botrops jaracussu 

Elapidae Micrurus sp 

6.2.23 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Hyalinobatrachium uranoscopum, conhecido popularmente como perereca-de-vidro, 

é uma espécie característica de ambiente florestal. Recentemente foi incluída no Livro 

Vermelho da Fauna Ameaçada no Estado do Paraná. A fragmentação de seu habitat e a 

poluição de ambientes lóticos parecem ser as maiores ameaças (SEGALLA E LANGONE, 

2004). 

Rhinella Abei é uma espécie endêmica da floresta atlântica do leste de Santa 

Catarina e Paraná e ao norte do Rio Grande do Sul. É encontrada em altitudes inferiores a 

1000 metros e apresenta populações estáveis. (BALDISSERI, 2006). 

Leptodactylus ocellatus é uma rã de grande porte, apresenta padrão de ocelos 

negros distribuídos irregularmente pelo dorso, cuja coloração olivácea, permite camuflar-se 

no ambiente reprodutivo. Possui ampla distribuição geográfica, abrangendo toda a América 

do Sul cisandina, apresenta resistência a ambientes alterados antropicamente (RANGEL & 

FEREIRA, 2007). 

  Hypsiboas Faber (sapo-fereiro) pode atingir até 10 cm de comprimento, tem hábito 

arborícola, ocorre na mata atlântica em áreas abertas e florestadas e no cerrado.  
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Aplastodiscus Cochranae é espécie endêmica da serra do tabuleiro em Santa 

Catarina em altitudes entre 500 e 800 metros. Apresenta população estável e abundante 

apesar de sua distribuição geográfica ocorrer em menos de 20.000 km². (Garcia e Axel, 

2004). 

Estes grupos animais, Amphibia e Reptilia são importantes indicadores de 

perturbações ambientais e muitas espécies são suscetíveis às alterações de hábitats. 

Os anfíbios apresentam pele permeável que os torna vulneráveis a contaminates e 

assim, são especialmente suscetíveis a alterações ambientais. Além disso, a manutenção 

de muitas espécies em determinado ecossistema exige a boa conservação de habitats 

aquáticos e terrestres.   

Micrurus sp. (coral verdadeira), família Elapidae, são cobras de hábitos diurnos e não 

são agressivas. Causam muitos acidentes no Estado de Santa Catarina, mas só atacam 

quando são tocadas. Possuem coloração com anéis de cores vivas e contrastantes, como 

vermelho, amarelo (ou branco) e preto. O gênero Oxyrhopus sp apresenta o mesmo padrão 

de coloração, entretanto, são incompletos, caracterizando a cobra coral falsa (CIT, 2011). 

As serpentes do gênero Bothrops sp. habitam principalmente zonas rurais e 

periferias de grandes cidades, preferindo ambientes úmidos como matas e áreas cultivadas 

e locais onde haja facilidade para proliferação de roedores (paióis, celeiros, depósitos de 

lenha). Têm hábitos predominantemente noturnos ou crepusculares Podem apresentar 

comportamento agressivo quando se sentem ameaçadas, desferindo botes sem produzir 

ruídos. O acidente botrópico é responsável por cerca de 90% dos envenenamentos em 

nosso país (CIT, 2011). 

A fragmentação da Floresta Atlântica para exploração de madeiras e realização de 

atividades agropastoris tem contribuído para a perda de hábitats de diferentes espécies da 

herpetofauna. Mesmo assim, o levantamento faunístico apresentou espécies endêmicas que 

apresentam boa estabilidade de suas populações. Esse fato indica que a região de Águas 

Mornas apresenta fragmentos que possibilitam a manutenção das espécies. Desta forma, 

ressalta-se a importância da preservação destes remanescentes bem como da conservação 

do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. 

 

 



 

           SCAVI AMBIENTAL                ÁGUAS MORNAS      

                                                      

               

                  SCAVI Engenharia e Geologia Ltda                                                           

Rua Assis Brasil, 221 – Ponta de Baixo – São José – SC                                 96 

               CEP 88104-200 – Fone: 048 3343 0629 – 048 9991 6382 

               CREA 077.113-0                                          

 

6.3 ASPECTOS ECONÔMICOS 

6.3.1 ESTADO DE SANTA CATARINA 

No aspecto socioeconômico, Santa Catarina, segundo IBGE (2010), possui uma 

população estimada em 6.248.436 habitantes, sendo os municípios mais populosos Joinville 

(515.288), Florianópolis (421.240), Blumenau (309.011), São José (209.804), e Criciúma 

(192.308). 

 

De acordo com IBGE, no ano de 2008, Santa Catarina destacou-se como grande 

produtor de arroz em casca (497.331), batata inglesa (143.657), cana-de-açúcar (756.803), 

cebola (377.023), feijão (180.892), maçã (562.988), fumo (230.641), laranja (131.078), 

mandioca (582.481), alho, banana (575.798), milho (4.089.215), trigo (323.617) e tomate 

(117.892).  

 

Santa Catarina 

Joinvile 

Florianopolis 

Blumenau 

São José 

Cricíuma 

Gráfico 1 – População das principais cidades de Santa Catarina. 
Fonte: IBGE censo 2010. 
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Na pecuária, o IBGE (2008) destaca como grande produtor de aves (159.813.180), 

suínos (7.846.398), e bovinos (3.864.724).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O setor industrial do Estado é o maior produtor nacional em diversas áreas: 

geladeiras, compressores para refrigeração, motores elétricos, revestimentos cerâmicos, 

carvão mineral, confecções de algodão, cristais, tubos de PVC, móveis residenciais, 

porcelanas, carnes e derivados entre outros. Santa Catarina possui um importante parque 

industrial, ocupando posição de destaque no Brasil. A indústria de transformação 

catarinense é a quarta do país em quantidade de empresas e a quinta em número de 

trabalhadores. O segmento alimentar é o maior empregador, seguindo-se o de artigos do 

vestuário e o de produtos têxteis. O setor secundário participa com 35,7%, o setor terciário 

Aves 

Suínos 

Bovinos 

 Gráfico 2 - Produção Agrícola de Santa Catarina.     
       Fonte: IBGE censo agropecuário 2006. 
 

Gráfico 3 - Produção Pecuária de Santa Catarina. 
                      Fonte: IBGE censo agropecuário 2006. 

Banana 

Laranja 

Cana Açucar 

Feijão 

Mandioca 
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Soja 

Trigo 
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com 57,1% e o primário com 7,2%. 

Dentro do setor secundário, a 

participação da indústria de 

transformação é de 24,2%, de 

acordo com a nova metodologia de 

cálculo do IBGE.  

A economia industrial de 

Santa Catarina é caracterizada pela 

concentração em diversos polos, o 

que confere ao estado padrões de 

desenvolvimento equilibrado entre 

suas regiões: cerâmico, carvão, 

vestuário e descartáveis plásticos no 

Sul; alimentar e móveis no Oeste; têxtil, vestuário e cristal no Vale do Itajaí; metalurgia, 

máquinas e equipamentos, material elétrico, autopeças, plástico, confecções e mobiliário no 

Norte; madeireiro na região Serrana tecnológico na Capital. Embora haja essa concentração 

por regiões, muitos municípios estão desenvolvendo vocações diferenciadas, fortalecendo 

vários segmentos de atividade.   

No estado, estão situadas importantes indústrias algumas com destaque na América 

Latina e outras no mundo: Santa Catarina é líder na América Latina em produção de 

cerâmica e porcelanas de mesa, copos e taças de cristais, elementos de lixação (parafusos, 

porcas), blocos e cabeçotes para motor, máquinas para desdobramento de madeira; 

impulsores de partida, mancais e polias para veículos; matrizes e pulsões para a indústria 

cerâmica, compressores de pistão, itas elásticas e itas rígidas; motores, geradores e 

transformadores elétricos; portas de madeira e camisetas de malha.  

Além da liderança no mercado nacional, Santa Catarina ocupa a primeira posição no 

Brasil na fabricação de cerâmica para revestimento; eletro-ferragens galvanizadas a fogo 

para distribuição de energia elétrica, telefonia e TV a cabo; centrais telefônicas e telefones 

(convencionais e sem fio); softwares para o segmento de projetos prediais, gestão (ERP), 

soluções para o setor têxtil; embalagens para adubo, fertilizante, cal/calcário e argamassa e 

chapéus femininos linha praia, dentre outros. É o maior produtor de suínos, pescados e 

industrializados de carnes (derivados de frango, suínos e bovinos) do Brasil. 

De janeiro a dezembro de 2009, as exportações catarinenses alcançaram o valor 

acumulado de US$ 6,4 bilhões, o que significa um decréscimo de 22,66% em relação ao 

Figura 11 - Receita Orçamentária dos Municípios de 

Santa Catarina. 

Fonte: Ministério da Fazenda.   
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ano anterior. Os valores exportados por Santa Catarina corresponderam a 4,20% das 

exportações brasileiras; o Estado ocupa a décima colocação no ranking nacional. Os 

principais mercados de destino dos produtos catarinenses em 2009 foram Estados Unidos 

(11,6%), Países Baixos - Holanda (8,19%), Argentina (6,37%) e Japão (4,91%).  

O estado possui uma forte estrutura portuária, por onde escoa grande parte da 

produção: portos de Itajaí, São Francisco do Sul, Imbituba e Navegantes. O porto de Laguna 

atua voltado à pesca. Além desses, entrará em operação o porto de Itapoá, agregando 

maior valor logístico à nossa região.  

Na área de saneamento, o Estado contava, em 2008, com 98,63% de seus 

domicílios particulares permanentes conectados a algum tipo de rede geral de 

abastecimento de água. Entretanto, 

apenas 28,18% desses domicílios 

estavam conectados a uma rede 

coletora de esgotos. No caso de 

domicílios que contam com fossa 

séptica (53,38%) e coleta de lixo 

direta (84,10%), apresentam índices 

semelhantes ou até superiores 

quando comparados aos outros 

Estados de sua região (IBGE, 2008). 

Os dados da educação 

apontam que em Santa Catarina, 

conforme IBGE (2008), 148.576 alunos estavam matriculados na Educação Infantil, 914.582 

no Ensino Fundamental, 241.941 no Ensino Médio e 202.739 na Educação Superior. 

 

 

 

FOTOGRAFIA 26 - PORTO DE ÍTAJAI. 

http://www.portoitajai.com.br/novo/foto/6/Movimentação no Cais
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6.3.2 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS MORNAS 

   Águas Mornas foi ocupada pelo sistema de colônias. E o primeiro desses povoados 

a se instalar no Município foi a Colônia de Vargem Grande, em 1837. Depois veio a 

fundação de Santa Isabel, em 1847 e Teresópolis em 1860. (A colônia de Vargem Grande 

foi ocupada, inicialmente, por 44 colonos, sendo 43 alemães e um dinamarquês, que 

abandonaram São Pedro de Alcântara, colônia fundada em 1829). O assentamento dessas 

famílias em Vargem Grande foi estabelecido ao longo da nova estrada de Lages, que liga o 

planalto catarinense ao litoral. Santa Isabel foi fundada a partir do assentamento de 256 

imigrantes recém-chegados da Alemanha. Porém, apenas 164 se radicaram na nova 

colônia. 

        Santa Isabel é a mais antiga colonização evangélica de Santa Catarina e foi 

emancipada em 28 de maio de 1869 e elevada a Distrito de Paz em 1902, sendo sua sede 

fixada em Rancho Queimado, localidade na época pertencente à colônia. Seu nome é uma 

homenagem à Princesa Isabel, filha de D. Pedro II. Teresópolis foi fundada por um Decreto 

do Governo Imperial, em 03 de junho de 1860, por 40 imigrantes alemães vindos da 

Renânia e da Westfalia. Foi emancipada em 1869 e, em setembro de 1886 foi criado o 

Distrito de Paz. Devido a má fertilidade de suas terras, os imigrantes começaram a migrar 

para outras regiões do Estado. 

 

Data de emancipação: 19/12/ 1961 – Lei 790 
 

Data de instalação: 29/12/1961. 
 

Gentílico: aguasmornense. 
 

Principais vias de acesso: rodovias BR 282 e SC 431 

 
Etnias predominantes: alemã e portuguesa. 

 
Santo Padroeiro: Sagrado Coração de Jesus. 

 
Área territorial: 360,76 km². 

 

Distância da Capital: 36 km. 
 

Cores municipais: verde, branco e vermelho.  
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O veleiro que trouxe os primeiros imigrantes destinados a Santa Isabel, havia 

deixado o porto de Dunquerque, na França, em 19 de setembro de 1846, chegando no Rio 

de Janeiro após uma viagem de seis semanas. Chegaram à cidade de Desterro, atual 

Florianópolis, em 28 de dezembro de 1846. Eram ao todo 28 famílias, com 114 pessoas, 

sendo 45 adultos e as demais crianças. O número de mulheres era reduzido, sendo que 

muitas delas faleceram na viagem. 

        Da colônia Santa Isabel descendem estirpes que trouxeram à luz a família Arns 

– da arquidiocese de São Paulo e a família Bornhausen, dos ex-governadores Irineu e Jorge 

Bornhausen. 

 Evolução Histórica 

1837 - Fundação da Colônia Vargem Grande. 

1847 - Fundação da Colônia Santa Isabel. 

1860 - Fundação da Colônia Teresópolis. 

1865 - Unificação administrativa das colônias Teresópolis e Santa Isabel. 

1869 - Teresópolis é elevada à categoria de Distrito (Palhoça). 

1943 - A denominação Teresópolis foi mudada para Queçaba. 

1958 - O Distrito de Queçaba passa a pertencer ao Município de Santo Amaro da Imperatriz. 

1961 - É emancipado politico-administrativamente o município de Águas Mornas constituído 

do Distrito de Que caba. Porém a sede do novo Município - desmembrado de Santo Amaro 

da Imperatriz - é fixada na localidade de Águas Mornas em detrimento de Queçaba. 

1974 - A localidade de Queçaba retoma sua antiga denominação: Teresópolis. 

 Construções 

A técnica mais comumente empregada nas construções imigrantistas era o enxaimel, 

que consistia na pré-montagem das paredes através de uma armação de madeira, cada 

qual na forma de uma prateleira – daí a denominação alemã de fachwerk, que significa 

exatamente “construção de prateleira”. 

 Origem 

A origem da denominação “Águas Mornas”, provém das fontes termais existentes no 

Município. A água emerge na fonte com uma temperatura de 39º C e apresentam teor de 

radioatividade, termalidade e baixa meneralização que as qualificam entre as melhores do 

mundo.  
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 Municípios limítrofes 

Angelina, Anitápolis, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas e 

São Pedro de Alcântara. 

 População  

A população é de 4. 410 habitantes. A maioria desta população habita na zona rural, 

cerca de 69%, e nas zonas urbanas, cerca de 31%. A ocupação urbana do município se 

desenvolveu de forma linear entre a Rodovia BR-282 e os Rios Cubatão e Forquilhas, 

conformando três localidades distintas: Sede, Vargem Grande e Santa Cruz da Figueira. As 

áreas com características urbanas não se restringem somente ao perímetro urbano: pontos 

de expansão são vistos além do perímetro, além do rio e/ou além dos limites municipais. 

6.3.3 6.3.3 - ADMINISTRAÇÃO 

Pela lei Estadual nº 790, de 19-12-1961, foi criado o município de Águas Mornas, 

então anexado ao município de Palhoça. O Plano Diretor Participativo do Município de 

Águas Mornas foi sancionado através da Lei Complementar nº 006/2008. 

6.3.4 6.3.4 - ASPECTO POPULACIONAL 

No que tange à ocupação humana, os índices do IBGE (2010), o Município de Águas 

Mornas possui 5548 habitantes, uma área de 327,50 km² e uma densidade demográfica de 

16,99 hab./Km². 

A população de Águas Mornas apresentou um acréscimo de 2,90 % desde o último 

censo demográfico realizado em 2000. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2010, a população da cidade é composta de 5.548 

habitantes, o equivalente a 0,1% da população do estado. Águas Mornas é a 199ª cidade no 

ranking populacional catarinense.  
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            Gráfico 4 - População Águas Mornas período 1980/2010 

               Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia.  

               Notas: 1 Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000.  

                          2 Contagem Populacional 1996 e 2007  

                          3 Estimativas populacionais de 2005 e 2009. 
                          4 Censo Demográfico 2010. 

 

O comparativo dos dados do Censo Demográfico de 2000 e das estimativas 

populacional do IBGE para 2009 (hab.) demonstravam que Águas Mornas apresentaria nos 

últimos 9 anos uma taxa média de decréscimo populacional da ordem de 0,92 % ao ano 

(Gráfico 4). Considerando o período avaliado, o município acumulou taxa de decréscimo 

populacional de 8,28%. O que não confirmou no censo do IBGE de 2010 (5548 hab.) 

registrando um acréscimo de 2,93%. 

  

      

         Fonte: Base em dados do IBGE - apoiados no Censo Demográfico 2000 e 2010 

        Fonte: Base em dados do IBGE - apoiados no Censo Demográfico 2010. 
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Gráfico 5 - Taxa de crecimento, Brasil, Santa Catarina e Água Mornas. 
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Baseado no censo demográfico do IBGE de 2010, Águas Mornas possui uma 

densidade demográfica de 16,99 hab./km². O Gráfico 6 comprara da densidade demográfica 

entre Brasil, Santa Catarina e Águas Mornas.  

 

 

 

 

 

Fonte: Base em dados do IBGE - apoiados no Censo Demográfico 2010. 

 

Sobre a distribuição da população por gênero, os dados do IBGE extraídos da 

Contagem Populacional 2010 aponta que, no município, os homens somam 2810 

representam 50,64% e a população e das mulheres somam 2738, representando 49,35% da 

população.   

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

        Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia.  
            Notas: 1 - Censos Demográficos 1980, 1991 e 2000.  
                        2 - Contagem Populacional 1996 e 2007.                        2 - Censo Demográfico 2010. 
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no 

Gráfico 6 - Densidade demográfica, Brasil, Santa Catarina e Águas Mornas 

Gráfico 7 - Participação relativa da população residente por sexo e 
situação de domicílio de Água Mornas em 2010. 
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No que diz respeito à faixa etária (IBGE, 2010) (Gráfico 8), população habitualmente 

é dividida em três faixas: os jovens, que compreendem do nascimento até 19 anos; os 

adultos, dos 20 anos até 59 anos; e os idosos, dos 60 anos em diante. Segundo esta 

organização, no município, em 2010, 29,32% da população possuía entre 0 e 19 anos, 

57,17 % entre 20 e 60 anos e o restante (13,50%) possuía mais de 60 anos. De acordo com 

esses dados, conclui-se que a população do Município é relativamente jovem, com 59,91% 

com menos de 40 anos e, na grande maioria, está entre a faixa de idade laboral. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

            
              Fonte: Base em dados do IBGE - apoiados no Censo Demográfico 2010 

 

6.3.5 6.3.5 - ASPECTOS SOCIAIS 

A caracterização da qualidade de vida do município apoiou-se no uso de indicadores 

reconhecidos e amplamente utilizados, como é o caso do Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). Em ambos os casos, foram avaliados aspectos relacionados à educação, 

longevidade, emprego e renda, acesso ao trabalho, condições habitacionais e outras 

variáveis que integram alguns dos indicadores de desenvolvimento humano mencionados.  

Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Águas Mornas 

alcançou 0,783, colocando o município na 188ª posição estadual neste indicador (Tabela 15) 

 
 

0 - 40 

40 -  

Gráfico 8 – População de Águas Mornas periodo de 1980/2010. 
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Tabela 13 - Índice de desenvolvimento humano município de Águas Mornas. 
 

Ano  Educação  Longevidade  Renda  IDH Municipal  

1970  0,610  0,591  0,132  0,444  

1980  0,628  0,628  0,532  0,596  

1991  0,721  0,794  0,571  0,695  

2000  0,843  0,834  0,671  0,783  

Evolução no 
período 
1970/2000 

38,20% 41,10 % 408,31% 76,40% 

 
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil. 

 
Sobre a qualidade de vida dessa população que vive em Águas Mornas, constata-se 

que o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M, 2000), é regular (0,783 - 188ª 

posição estadual), já que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNDU) 

recomenda que todo o município deve manter-se num IDH – Médio igual ou superior a 

0,800.  

Ao Considerar o período de 1970 a 2000, o IDH-M do município acumulou uma 

evolução de 76,40%. O maior avanço foi determinado pela dimensão renda que, no mesmo 

período, evoluiu 408,31%. Na década de 1990, o município conseguiu melhorar seu 

desempenho frente a diversos indicadores de atendimento à educação. Ressalta-se, neste 

sentido, a redução da taxa de analfabetismo e a melhoria dos índices de acesso da 

população das diferentes faixas etárias às diversas modalidades de ensino.   

6.3.6 SAÚDE 

A avaliação do desempenho municipal em relação aos aspectos ligados à saúde foi 

associada ao acompanhamento de indicadores demográficos, natalidade e mortalidade, 

bem como ao mapeamento dos recursos físicos e humanos disponíveis na área da saúde. 

Em 2002, a taxa bruta de natalidade de Águas Mornas era de 10,1 nascidos vivos 

por mil habitantes. Em 2006, esta taxa passou para 10,90 nascidos vivos por mil habitantes, 

representando no período uma alta de 8,1%. No mesmo período, Santa Catarina apresentou 

uma queda de 9% desta taxa. 
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Em 2006, município não apresentou nenhum caso de mortalidade infantil, enquanto 

que a média catarinense e brasileira era de respectivamente 12,6 e 16,4 óbitos para cada 

1.000 nascidos vivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC). 
Fonte: Ministério da Saúde, Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e 

Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC).  
Nota: 1 Considera apenas os óbitos e nascimentos coletados pelo SIM/SINASC.  
            2 Sinal convencional utilizado: 
            - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 
 

Águas Mornas conta com 2 unidades de saúde. A tipologia dos estabelecimentos 

presentes no município é detalhada conforme a Tabela 17. Em 2007, Águas Mornas contava 

com nenhum leitos de internação.  

Em 2007 eram 21 profissionais ligados à saúde em Águas Mornas. No estado, no 

mesmo ano, havia 2,5 leitos de internação para cada 1.000 habitantes, índice que cai para 

1,9 quando considerado os leitos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde – SUS. No 

mesmo ano em Águas Mornas não apresentava nenhum leito quando avaliada a oferta do 

SUS. 

 

 

 

Gráfico 9 – Taxa de natalidade/1000 hab., Brasil, Santa Catarina e Águas 

Mornas. 
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Tabela 14 - Unidade de saúde Município de Águas Mornas. 

Tipo de 

estabelecimento 
Águas Mornas Santa Catarina Brasil 

Centro de 

saúde/unidade 

básica de saúde 

2  1.430  30.341  

Hospital geral 0 203  5.183  

Total  2 9.334  172.119  

        Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).  
        Nota: Sinal convencional utilizado:  
        - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. 

6.3.7 6.3.7 - EDUCAÇÃO 

Os dados apresentados nesta seção foram coletados do Ministério da Educação e do 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. A organização destas informações permite 

avaliações sobre a evolução de diversos indicadores relacionados à educação no município 

de Águas Mornas.  

Águas Mornas tem 1324 alunos matriculados, sendo este número resultado do 

balanço do Ministério da Educação relativo ao ano de 2007. Na comparação dos dados de 

2003 a 2007 houve um decréscimo de 4,1% no número de matrículas no município (Tabela 

18).  

É oportuno mencionar que na maioria dos municípios brasileiros tem-se observado 

uma redução do número de matrículas. Este fato pode ser, em parte, explicado por dois 

fatores. O primeiro deles está relacionado ao ajuste da metodologia de contagem do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), que evita a duplicidade da 

contagem de matrículas, e o segundo está ligado à desaceleração do número de 

nascimentos, o que segundo o próprio Ministério da Educação exerce um efeito direto sobre 

o número de matriculados.  

Com relação à oferta destas matrículas, a rede municipal e estadual juntas responde 

por 98,6% do número de matriculados no município. 
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Tabela 15 - Números de alunos matriculados por dependência administrativa em 

Águas Mornas no período de 2003-2007. 

Ano Municipal Estadual Federal Privada Total (*) 

2003 385 977 - 18 1380 

2004 401 947 - 15 1363 

2005 353 946 - 5 1304 

2006 376 926 - 16 1318 

2007 382 923 - 19 1324 

% relativo 

em 2007 
28,90% 69,70% 0,0% 1,4% 100% 

Evolução 

no período 

2003/2007 

-0,8% -5,5% 0,0% 5,6% -4,0% 

          Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), 

Sistema de      Estatísticas.                           

Os dados extraídos do Ministério da Educação apontam que em 2007 o maior 

contingente de alunos matriculados no município estavam no ensino fundamental e médio. 

Tabela 19 demostra o numero de alunos matriculados segundo a modalidade de ensino em 

2007. 

Tabela 16 - Número de estabelecimento de ensino por modalidade em Águas Mornas 

2002/2006 

Modalidades  Alunos  % relativo  

Creche  44 3,3%  

Pré-escola  96 7,3%  

Ensino Fundamental  915 69,1%  

Ensino Médio  244  18,40%  

Educação Profissional 

(Nível Técnico)  

-  0,0%  

Educação Especial  25  1,9%  

Educação de Jovens e 

Adultos  

-  0,0%  

Total  1324 100,0%  

           Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), 

Sistema de dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento.  
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Na década de 90 o município conseguiu melhorar seu desempenho frente a diversos 

indicadores de atendimento à educação. Ressalta-se, neste sentido, a redução da taxa de 

analfabetismo e a melhoria dos índices de acesso da população das diferentes faixas etárias 

às diversas modalidades de ensino. 

Tabela 17 - Indicadores de atendimento educacional a crianças em Águas Mornas 

1991/2000. 

Indicador Ano 1991 Ano 2000 
Evolução 

1991/2000 

% de crianças de 5 a 6 anos na escola 67,4% 67,4% 0,0% 

% de crianças de 7 a 14 anos na escola 75,10% 94,5% 25,9% 

% de crianças de 7 a 14 anos com acesso ao 

curso fundamental 
74,6% 94,0% 26,0% 

% de crianças de 7 a 14 anos com mais de um 

ano de atraso escolar 
25,8% 13,2% - 48,7% 

% de crianças de 7 a 14 anos analfabetas 8,6% 3,8% - 56,0% 

% de crianças de 10 a 14 anos na escola 65,8% 3,8% 39,8% 

% de crianças de 10 a 14 anos com mais de 

um ano de atraso escolar 
42,2% 21,6% - 48,9% 

% de crianças de 10 a 14 anos com menos de 

quatro anos de estudo 
42,3% 35,8% -15,6% 

% de crianças de 10 a 14 anos analfabetas 1,4% 0,8% - 41,1% 

           Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil. 
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Tabela 18 - Nível educacional da população adulta - 25 anos ou mais - Águas 

Mornas 1991/2000 

Indicador Ano 1991 Ano 2000 
Evolução 

1991/2000 

Média de anos de estudo das pessoas de 25 

anos ou mais de idade 
3,5 3,8 11,3% 

Percentual de pessoas de 25 anos ou mais 

analfabetas 
15,5% 11,6% - 25,0% 

Percentual de pessoas de 25 anos ou mais 

com menos de quatro anos de estudo 
46,1% 39% -15,4% 

Percentual de pessoas de 25 anos ou mais 

com menos de oito anos de estudo 
88,8% 82,8% - 6,8% 

Percentual de pessoas de 25 anos ou mais de 

idade com doze anos ou mais de estudo 
0,5% 2,2 % 395,6 % 

Percentual de pessoas de 25 anos ou mais 

frequentando curso superior 
0,1 % 0,9 % 718,2 % 

          Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil. 

6.3.8 DOMICÍLIOS  

Com base em dados do Censo Demográfico de 2000, o município possuía 886 
domicílios, deste total 84,1% eram próprios, 4,7% alugados, 11,1% eram cedidos e 0,1% 
tinham outra forma de ocupação.  

Tabela 19 - Condições de ocupação de domicílios em Águas Mornas – 2000. 

Tipologia Águas Mornas  Santa Catarina  Brasil  

Próprio 1.275 1.190.558  33.306.136  

Alugado 44 187.957  6.403.325  

Cedido 93 113.522  4.532.093  

Outra forma 3 6.705  553.547  

Total  1.415 1.498.742  44.795.101  

          Fonte: IBGE, Diretoria de Estatística, Geografia e Cartografia, Censo Demográfico 2000.  
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6.3.9 ASPECTO ECONÔMICO 

Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa 

Catarina, em 2006 o PIB catarinense atingiu o montante de R$ 93,2 bilhões, assegurando 

ao Estado a manutenção da 7ª posição relativa no ranking nacional. No mesmo ano, Águas 

Mornas aparece na 247ª posição do ranking estadual, respondendo por 0,03% da 

composição do PIB catarinense (Tabela 17).  

No comparativo da evolução deste indicador ao longo do período 2002-2006, o 

município apresentou um crescimento acumulado de 36,8%, contra um aumento estadual de 

67,2%. 

Na avaliação dos setores produtivos de Águas Mornas a agropecuária contribuiu com 

48,3%, a indústria com 7,9% e os serviços 1 com 43,8% do PIB municipal. O gráfico 14 

apresenta a composição do Valor Adicionado Bruto de 2006, integrando a administração 

pública e impostos. 

Tabela 20 - Produto interno bruto a preços correntes, segundo Brasil, Santa Catarina 

e Águas Mornas 2002/2006. 

Período 

Águas Mornas  Santa Catarina  Brasil (R$ mil)  

Produto 

Interno 

Bruto (R$ 

mil) 

Posição 

estadua

l 

Produto 

Interno 

Bruto (R$ 

mil)  

Posiç

ão 

estad

ual 

Posição 

nacional  

2002 131.613 187º  55.731.863  8º  1.477.821.769 

2003 45.131  180º  66.848.534  7º  1.699.947.694 

2004 43.542  192º  77.392.991  7º  1.941.498.358  

2005 42.661  196º  85.316.275  7º  2.147.239.292 

2006 43.303  196º  93.173.498  7º  2.369.796.546 

Evolução 

2002/2006  

36,8%  67,2%  60,4%  

  Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais - Governo do Estado 

de Santa Catarina, Secretaria do Estado do Planejamento, Produto Interno Bruto dos Municípios. 

Gráfico 13 – Evolução acumulada do PIB a preços correntes, segundo Brasil, Santa 

Águas Mornas, em 2006, possuía um PIB per capita da ordem de R$ 8.424,78, 

colocando o município na 213ª posição do ranking estadual. No período de 2002 a 2006, o 



 

           SCAVI AMBIENTAL                ÁGUAS MORNAS      

                                                      

               

                  SCAVI Engenharia e Geologia Ltda                                                           

Rua Assis Brasil, 221 – Ponta de Baixo – São José – SC                                 113 

               CEP 88104-200 – Fone: 048 3343 0629 – 048 9991 6382 

               CREA 077.113-0                                          

 

PIB per capita do município acumulou um crescimento de 48,9% contra 56,9% da média 

catarinense. 

Em Águas Mornas, tomando-se como referência dezembro de 2008, havia 201 

empresas formais, as quais geraram 656 postos de trabalho com carteira assinada. 

No período de 2004 a 2008, a taxa média de criação de empresas no município foi 

5,2% e a de empregos foi negativo 0,6% ao ano.  

6.3.10 RENDA MÉDIA DA POPULAÇÃO 

A característica da rendada população foi avaliada por dois aspectos. O primeiro, 

ligado à renda per capita; e o segundo, aos valores médios dos salários pagos em no 

município. 

Tabela 21 - Renda per Capita de Águas Mornas 1991-2000 

Indicadores Ano 1991 Ano 2000 Evolução 1991/2000 

Renda per Capita R$ 119,33 216,93 81,8% 

Percentual de renda proveniente doe 

rendimento do trabalhador 
81,40% 69,2% -15,1% 

Porcentual de renda proveniente de 

transferências governamentais, 1991 
8,6% 13,9% 62,9% 

Percentual de pessoas com mais de 50% 

de sua renda provenientes de 

transferências governamentais 

4,1% 12,6% 209,6% 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento – Atlas do desenvolvimento Humano do 

Brasil. 

6.3.11 SETORES PRODUÇÃO 

A análise do setor primário está baseada em dados do Censo Agropecuário do IBGE 

referentes ao período de 2003 a 2007.  

No ano de 2007 o tomate foi a cultura de maior expressão no que se refere à 

quantidade produzida. Este cultivo representou 7,31% de toda a produção estadual. No 

mesmo ano, a cultura do milho foi a que representou uma maior área plantada, 200 

hectares.  O rebanho do município tem seu detalhamento na tabela que segue. 
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As informações estão divididas em três subitens básicos: Agropecuária, Agricultura e 

Outros Dados Econômicos. Todas as informações disponíveis nesta Área Temática foram 

retiradas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

 

Os dados de Pecuária, Extração Vegetal e Agricultura foram obtidos através de pesquisas: 

Produção Pecuária Municipal, Produção Extrativista Municipal e Produção Agrícola 

Municipal, todos do IBGE/SIDRA. A Pesquisa de Informações Básicas Municipais, também 

do IBGE, serviu como referência para a coleta das bases de dados para as áreas Comércio 

e Telecomunicações. Já as informações dos PIB´s municipais foram pesquisadas na 

Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de Contas Nacionais (SCN), nova Série do 

Produto Interno Bruto dos Municípios referência 2002. 

 

 

Tabela 22 - Dados econômicos setor pecuária. 
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Tabela 23 - Dados econômicos setor lavoura temporária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 24 - Dados econômicos lavoura pemanente. 
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6.3.12 INFRAESTRUTURA 

O município em 2000 possuía 242 domicílios ligados à rede geral de abastecimento 

de água, representando 17,1% do total de domicílios existentes em Águas Mornas. Outros 

36,6% dos domicílios recebiam água através da canalização de poços e nascentes. 

Em Águas Mornas, o numero de unidades consumidoras de energia elétrica 

apresentou um aumento de 2,8% no período de 2004 a 2008. A evolução de consume de 

energia no mesmo período foi de 5,7%. 

O sistema de coleta e tratamento de esgoto do município tem sua caracterização em 

fossa séptica 18,0%, fossas rudimentares 32,8%, rios lagoas 18,3%, valas 25,2%, ligadas a 

rede de esgoto pluvial 1,5%, outros escoadouros 0,8% e sem banheiros ou sanitários 3,5%.  

O município não possui portos e aeroportos. A distância rodoviária de Águas Mornas 

em relação aos principais portos o mais próximo é Imbituba (91 Km) e aeroportos o de 

Florianópolis (38 Km). 

Rodovia que corta o município é a BR 282 e SC431. Segundo dados do 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), no ano de 2008 o município possuía 

2.762 veículos, sendo 1.382 automóveis. A evolução acumulada da frota de veículos nos 

últimos cinco anos foi de 34,9%. No ano de 2008, Águas Mornas atingiu a marca de 1,6 

habitantes para cada veículo, segundo dados do DENATRAN, a média nacional é de 3,5 

habitantes por veículo. 
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7 ANÁLISES DE IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO 

DE MEDIDAS MITIGADORAS 

 

 

Tabela 25 - Impactos e medidas mitigadora. 

Agente Impacto Período 
Medida 

Mitigadora 
Responsável 

Nível 

Significância 

 

Terraplenagem 

com remoção de 

solo e exposição do 

minério 

Emissão de gases, 

poeiras e ruídos. 

 

Diurno 

Manutenção 

mecânica e 

umedecimento 

do solo 

 

 

 

Empreendedor 

 

Baixo (-1) 

Erosão 
Diurno 

Noturno 

Bacia 

decantação a 

jusante da lavra 

Baixo (-1) 

Vegetação Supressão Diurno 

Implantação 

cortina/Áreas 

verdes no 

entorno 

Empreendedor Baixo (-2) 

Tráfego Ruídos e Poeiras Diurno 

Manutenção 

Umidificação 

pátios/acessos 

Empreendedor Baixo (-2) 

Lavra Ruídos Diurno 
Manutenção 

Mecânica 
Empreendedor Médio (-4) 

Alteração 

paisagística 
Rebaixamento topografia 

Diurno 

Noturno 

Reabilitação 

com cobertura 

vegetal 

Empreendedor Alto (-3) 

Sócio econômico 
Geração de emprego e 

renda/ tributos 
Diurno 

 
 Alto (+8) 
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7.1 IMPACTOS SOBRE O MEIO FÍSICO 

As principais alterações ambientais que podem ser causadas nas áreas que serão 

mineradas para a extração de saibro podem ser resumidas em: modificação de cursos 

d'água; inundações à jusante; aceleração de processos erosivos; indução de 

escorregamentos; aumento da turbidez e da quantidade de sólidos em suspensão em 

corpos d'água receptores; assoreamento e entulhamento de cursos d'água;  

reconfiguração de superfícies topográficas; impacto visual; interceptação do lençol freático, 

com rebaixamento ou elevação do nível de base local; aumento da emissão de gases e 

partículas em suspensão no ar; aumento de ruídos, contaminação dos solos por óleos e 

graxas e dentre outros. 

7.1.1 MODIFICAÇÕES NA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS 

O processo de implantação da frente de lavra exige a operação de máquinas e 

equipamentos diversos. Neste sentido, serão produzidos detritos e resíduos que, se não 

forem devidamente tratados e/ou estocados, contribuirão para a poluição das águas 

superficiais. O mesmo pode ocorrer com combustíveis, graxas e óleos, necessários à 

operação e manutenção das máquinas. 

Impacto ambiental, no meio terrestre, negativo, direto, local, imediato, 

temporário, naturalmente reversível, mitigável, de média magnitude e média relevância. 

7.1.2 MODIFICAÇÕES NA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E FLUVIAIS 

A construção e/ou melhoria de acessos, provocarão pequenas alterações na 

qualidade das águas superficiais. Com a remoção da cobertura vegetal e dos estéreis 

superficiais, haverá risco de solubilização de sedimentos pela água precipitada pela 

chuva. Esta água, com elevada concentração de finos, poderá chegar aos cursos d'água 

da região, comprometendo sua qualidade. 

Estas águas poderão carrear, além dos sedimentos em suspensão, os produtos e 

resíduos acidentalmente lançados sobre o solo, indo contaminar também os aquíferos 

subterrâneos e os rios da região. 
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Impacto ambiental, no meio terrestre, negativo, com incidência direta, de 

abrangência regional, imediato, temporário, naturalmente reversível, mitigável com adoção 

de medidas preventivas, de alta magnitude e média relevância. 

7.1.3  INSTALAÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DESLIZAMENTO DE ENCOSTAS 

Na fase de implantação acontece a remoção da camada superficial do solo das 

encostas em que se encontra o material. Esta 

remoção, acompanhada da supressão da 

cobertura vegetal, expõe o material a eventos 

erosivos e riscos de deslizamentos, promovidos 

pela ação das águas de chuvas, e 

potencializados pela declividade do terreno, 

problema acentuado no caso da extração 

realizada em encostas em que ocorrem as 

jazidas.  

A construção ou melhoria dos acessos 

também exige movimentação de terras, mas de 

forma retilínea, também implicando na 

exposição a processos erosivos. 

Impacto ambiental, no meio terrestre, negativo, direto, local, a curto prazo, 

temporário, reversível, mitigável mediante ações preventivas, de baixa magnitude e pequena 

relevância. 

7.1.4  PERDA DA QUALIDADE DOS SOLOS 

O processo de decapeamento sujeita a área à remoção dos solos superficiais. 

Assim, podem ficar expostos horizontes de solos menos férteis e de difícil recomposição, 

em função das características topográficas do terreno, são esperadas algumas dificuldades 

no aproveitamento do estéril produzido durante a Implantação, pois esta declividade 

deverá inviabilizar a sustentação do material in loco.  

Impacto ambiental, no meio terrestre, negativo, direto, local, a curto prazo, 

permanente e irreversível até a fase de Desativação, mitigável com a adoção de medidas 

de controle de deslizamentos, de média magnitude e média relevância. 

FOTOGRAFIA 27 - DESLIZAMENTO DE 

TALUDE. 

http://www.google.com.br/imgres?q=deslizamento+de+encosta+em+s%C3%A3o+bonif%C3%A1cio&hl=pt-BR&sa=X&rlz=1W1ADFA_pt-BRBR444&biw=1360&bih=562&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=15S7g66418EUbM:&imgrefurl=http://aloimprensa.blogspot.com/2011_01_01_archive.html&docid=Gf9iAuKe4Fd4NM&w=640&h=480&ei=BS9_TuTdOI7AgQesrKhi&zoom=1
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7.1.5 ALTERAÇÃO NAS CONDIÇÕES DE RUÍDO DE FUNDO 

Durante a fase das obras (implantação) ocorrerá uma movimentação intensa de 

máquinas e veículos e ao longo das faixas de servidão. Estas atividades podem alterar o 

nível de ruído local e afetar os operários e moradores vizinhos à faixa de domínio da linha. 

Os componentes da fauna terrestre poderão ser afugentados para habitats mais distantes, 

principalmente as espécies de mamíferos e aves de hábitos diurnos. Esta situação é 

temporária e a variação é pequena se considerada a região do entorno do empreendimento. 

Recomenda-se evitar que os níveis de ruído fora da área de influência direta ultrapassem os 

limites aceitáveis previstos na NBR 10151 e não ocorram reações adversas por parte das 

comunidades afetadas. Todavia, a fim de evitar reações adversas por parte da população, 

recomenda-se que não haja deslocamento de composições durante o período noturno 

(horário de sono) quando o nível de ruído de fundo deve permanecer na faixa de 30 a 35 dB.  

7.1.6 CONTAMINAÇÃO DO SOLO POR ÓLEOS, GRAXAS E SIMILARES  

A operação de veículos, máquinas e equipamentos na fase de operação e quando da 

manutenção corretiva de equipamentos, apresenta riscos de contaminação do solo. O 

derramamento de combustíveis, óleos e graxas no solo somente irá ocorrer se não forem 

tomadas medidas preventivas necessárias à manutenção dos equipamentos, à estocagem 

dos materiais e à disposição dos resíduos gerados.  

7.1.7  MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS E DE CONTROLE 

Toda e qualquer atividade que utilize recursos naturais, irá, invariavelmente, 

provocar impactos sobre o ambiente em que atuar. A atividade de mineração não foge a 

esta realidade. todavia, quando se afirma que serão registrados impactos, deve-se 

considerar que o sentido do vetor formado por este impacto poderá ser tanto negativo 

quanto positivo. 

Entre os negativos, muitos podem ser prevenidos ou atenuados, quer por via de 

medidas preventivas, quer pela aplicação de ações corretivas. Também com relação aos 

impactos previstos no Diagnóstico, há aqueles classificados como "positivos", que podem, 

via de regra, ser potencializados, localmente e/ou regionalmente, a partir da adoção de 
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estratégias que privilegiem e priorizem a utilização de recursos locais. Esta 

potencialização deverá assegurar que a atividade mineradora seja mais bem inserida 

no contexto regional em que opera. 

Nos itens que se seguem, serão apresentadas as medidas preventivas, 

mitigadoras e compensatórias de impactos negativos, que deverão ser assumidas pelo 

minerador. Estas medidas deverão ser adequadas a cada realidade, considerando, dentre 

outros, cada modalidade de extração e cada condição ambiental em particular. 

Da mesma forma, são propostas medidas potencializadoras de impactos positivos, 

que deverão ser adotadas para cada uma das modalidades de extração relacionadas no 

estudo. Deste modo, objetiva-se administrar todas as etapas de execução da 

exploração mineral, tendo como foco, a preocupação com a preservação dos recursos 

ambientais. 

7.1.8 PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Indistintamente, todas as modalidades de extração de bens minerais promoverão, 

em maior ou menor grau, alterações 

diretas ou indiretas no equilíbrio ambiental. 

Sob uma visão macro-regional toda a ação 

ligada às atividades mineraria implicam em 

riscos de comprometimento da qualidade 

das águas, devido, sobretudo, à 

possibilidade de mobilização de 

elementos solúveis sob a ação de chuvas, 

destacando-se elementos finos que 

compõem o solo e os bens explotados. São 

sugeridas as seguintes medidas: 

Adotar sistemas de contenção de 

finos, dimensionados para o volume explotado, que reduzam o seu retorno para o 

curso d'água, evitando o aumento da turbidez e reduzindo os riscos   de   assoreamento. 

Este procedimento também irá contribuir para a redução da velocidade de escoamento da 

água, e a instalação de processos erosivos; 

FOTOGRAFIA 28 - BACIA DE DECANTAÇÃO. 
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Adotar um sistema de contenção dos estoques, que preveja o deslocamento 

superficial de água da chuva, evitando a remobilização e consequentemente, o aumento de 

turbidez dos cursos d'água; 

Instalar sistemas de drenagem dos acessos de veículos, assegurando a 

preservação da qualidade das águas superficiais; 

7.1.9  PREVENÇÃO DE PROCESSOS EROSIVOS E DANOS AO SOLO  

O principal impacto sobre os solos estará vinculado à necessidade de remoção da 

cobertura vegetal e à exposição do material terrígeno. Em função das características 

intrínsecas da área, do recurso mineral a ser explotado e, por conseguinte, da modalidade 

de extração, eventos erosivos graves podem ocorrer principalmente sob ação de chuvas. 

Todavia, a adoção de medidas adequadas tende a prevenir tais situações: 

genericamente, é importante considerar que a redução na velocidade do escoamento das 

águas, precipitadas ou provenientes dos processos extrativos, sobre as áreas desnudas 

de cobertura, representa isoladamente, uma forma de atenuar os danos provocados pelo 

agente mobilizador. Neste sentido, tal medida apresenta-se como uma opção importante e 

que deve ser considerada. Outro ponto que reforça o emprego do método é o fato de o 

sistema em questão, ser o mesmo voltado à sedimentação de finos, uma vez que sua 

função básica é aumentar o tempo de residência das águas, reduzindo sua velocidade e, 

consequentemente, sua competência para 

instalação de processos erosivos. 

Outra medida importante a ser 

considerada na prevenção e/ou mitigação 

de episódios erosivos é a implantação de 

taludes resistentes, com declividade 

compatível com o local e com o material a 

ser contido, tanto no caso de margens e 

encostas, quanto de estoques, reduzindo 

o impacto das chuvas e o risco de 

mobilização. 

Também se deve tomar em 

consideração que o acesso às áreas 

exigirá, em muitos casos, a remoção de cobertura vegetal. Para reduzir os danos, é 

FOTOGRAFIA 29 - CONTENÇÃO DE ENCOSTA 

COM MURO DE GABIÃO. 
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importante coibir o avanço lateral dos veículos sobre a vegetação ao longo das vias de 

acesso, mitigando o comprometimento daquela cobertura, reduzindo a exposição do solo a 

processos erosivos. 

O avanço da lavra pode estar diretamente relacionado a episódios de deslizamento 

das porções superiores da área, deve ser realizado um levantamento geotécnico 

detalhado, que determine: 

 As chances de instabilização do maciço; 

 As etapas a serem seguidas para aproveitamento da jazida; e 

 As medidas de sustentação e contenção das áreas superiores, reduzindo os riscos 

de instalação de processos de deslizamento. 

 A fim de assegurar a correta utilização e sua posterior recuperação, serão mantidos 

programas de monitoramento da área, que tratarão de diagnosticar a instalação 

de deslizamentos pontuais. 

7.1.10 LANÇAMENTO DE PRODUTOS, RESÍDUOS E/OU ESGOTO 

 Desde o início da frente de 

lavra, a utilização de maquinário e 

equipamentos, e eventualmente, o 

alojamento de pessoal vinculado às 

obras, estará incorrendo na geração 

de efluentes líquidos, resíduos 

sólidos e esgoto. Assim, medidas 

preventivas deverão ser adotadas, 

tendo por objetivo reduzir o risco de 

contaminação do solo e dos 

cursos d'água do entorno, e 

consequentemente, do lençol 

freático. Dentre as medidas, lista-

se as seguintes: 

 Implantar fossas sépticas, de acordo com a Norma NBR 7.229, quando houver 

instalação  de  sanitários  fixos. Caso contrário, o empreendedor deverá disponibilizar 

para os colaboradores sanitários móveis, que utilizam tratamento químico; 

FOTOGRAFIA 30 - FILTRO DE PASSAGEM PARA 

LAVAGEM DE VEÍCULOS. 
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 O tanque de armazenamento de óleo diesel deverá estar em boas condições e possuir 

diques de contenção para o caso de vazamentos; 

 Priorizar    a    manutenção    preventiva    de    máquinas    e    equipamentos, 

antecedendo   condições   que   provoquem   vazamento   de   óleos, fluídos hidráulicos 

ou combustíveis; 

 Evitar a movimentação de combustíveis, óleos e graxas na área da jazida, dando   

preferência   por   executar   serviços   de   manutenção   em   locais adequados para 

este fim; 

 Acondicionar e transportar adequadamente os resíduos produzidos, bem como,  as 

embalagens descartadas,  com especial atenção àquelas que 

armazenaram produtos tóxicos ou outra substância qualquer que apresente 

risco ao meio ambiente; e 

 Desenvolver junto aos trabalhadores da obra, um    programa    de conscientização sobre 

a importância da prevenção de acidentes e danos ao 

meio ambiente, através de cursos e cartilhas. 

 

 

 

7.1.11 EMISSÕES DE PARTICULADOS E GASES 

Os impactos resultantes sobre a qualidade do ar são a suspensão de poeira 

e a queima de combustíveis. Ambos os impactos constituem vetores negativos, associados 

à movimentação de veículos de carga e maquinário. Conforme apresentado no 

Diagnóstico, a poeira não deverá assumir proporções incômodas, mesmo dentro das 

áreas das jazidas.  Ainda assim, algumas medidas mitigadoras poderão seradotadas: 

 

 Priorizar a manutenção preventiva de máquinas e equipamentos; 

 Limitar a velocidade  dos   veículos   dentro   da   área   da   mineradora, principalmente 

com ações de conscientização; 

 Implantar cortinas verdes, com árvores de porte nas margens dos acessos, defronte 

às frentes de lavra e circundantes aos estoques, de modo que contribuam como 

elemento filtrante de poeiras fugidias; 
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 Exigir, sempre que possível, a 

utilização de material apropriado (lonas 

ou afins) para recobrir a carga dos 

veículos, evitando mobilização 

durante seu deslocamento, sobretudo 

para as áreas externas da mineradora; 

e 

 Promover a irrigação das 

superfícies de trabalho e vias de 

serviço não pavimentadas, assim 

como a lavagem dos veículos antes 

que deixem as áreas da mineradora. 

Para esta situação, pode ser adotada a 

construção de rodalúvios, tanques que promovem a lavagem dos rodados dos veículos. 

 O impacto relacionado à queima de combustíveis também ocorrerá como resultado da 

circulação de veículos e maquinário. Para coibir os resultados negativos, sugere-se 

como principal medida mitigadora, a correta manutenção preventiva dos 

equipamentos utilizados, assegurando o atendimento às exigências legais apontadas 

pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, no que trata da emissão de 

gases por motores a combustão, dentre as quais se cita a Resolução CONAMA n° 315 

de 29 de outubro de 2002. 

7.1.12 PRODUÇÃO DE RUÍDOS 

O simples funcionamento de máquinas e equipamentos implica na produção de 

ruídos. Este impacto, entretanto, não deverá se propagar muito além das áreas onde se 

processam as extrações. Os maiores afetados deverão ser os próprios operários envolvidos 

nas atividades. Outro ponto fundamental, quando se trata da poluição sonora, está 

relacionado com seu imediatismo: tão logo cessam as fontes emissoras, também são 

interrompidos os impactos. 

Desta forma, a adoção de medidas simples promoverá a mitigação daqueles 

impactos. A principal será fornecer aos operários, equipamentos de proteção individual 

(EPI's), tais como protetores auriculares do tipo concha, e exigir sua utilização. No aspecto 

ambiental, a implantação de cortinas verdes poderá promover a mitigação parcial do 

impacto das emissões sonoras em relação ao entorno. 

FOTOGRAFIA 31 - EMISSÃO DE GASES DE MOTOR 

SEM MANUTENÇÃO. 
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7.2 MEIO BIÓTICO 

7.2.1 SUPRESSÃO DE COBERTURA VEGETAL NATIVA 

A execução das obras referentes à conformação das plataformas e recuperação da 

drenagem das estradas vicinais do município de Águas Mornas não geram a necessidade 

de supressão da cobertura vegetal nativa existente na ADA e nas áreas marginais da 

rodovia, tendo em vista que as estradas já se encontram abertas. As estradas vicinais são 

margeadas por vegetação gramínea, herbácea, culturas diversas e, por vezes, 

remanescentes de vegetação secundária de Floresta Ombrófila Densa em estágios médios 

e iniciais de regeneração. 

7.2.2 Perda e Fragmentação de Hábitats para a Fauna Terrestre 

A execução das obras referentes à conformação das plataformas e recuperação da 

drenagem das estradas vicinais do município de Águas Mornas não acarretarão em perda e 

fragmentação de hábitats para a fauna terrestre, visto que as vias vicinais já se encontram 

abertas e nenhum corte de vegetação terá necessidade de ser realizado. 

7.2.3 AFUGENTAMENTO E DISTÚRBIOS À FAUNA TERRESTRE 

Apesar das vias já abertas apresentarem baixo fluxo, o que provavelmente 

continuará acontecendo, mesmo com as obras referentes à conformação das plataformas e 

recuperação da drenagem das estradas vicinais, as vias proporcionam afugentamentos de 

animais nas bordas das estradas. Além disso, atropelamentos de animais crepusculares 

como o gambá e os tatus, são previsíveis de acontecer, apesar das vias serem de baixas 

velocidades. 

O barulho e a movimentação de pessoas e veículos afugentarão a fauna e pode 

levar a atropelamentos das áreas situadas próximas da ADA. A possibilidade de caça da 

fauna pela população local e trabalhadores das obras também pode ser aumentada. No 

entanto, considerando-se que a caça é uma prática comum e antiga na região e que o 

aumento do número de pessoas na região será temporário, este impacto deverá ser de 

pequena magnitude. No caso das serpentes, os impactos deverão ser maiores, visto que, 

pode ocorrer um aumento na possibilidade de encontro entre os moradores e trabalhadores 
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locais e as serpentes. Geralmente, as serpentes são mortas independentemente se são 

peçonhentas ou não. 

O impacto ambiental denominado “Afugentamento e Distúrbios à Fauna Terrestre' 

pode ser classificado como de natureza negativa, ocorrendo na fase de execução das obras 

referentes à conformação das plataformas e recuperação da drenagem das estradas 

vicinais, com duração permanente e a longo prazo, com caráter de irreversibilidade e de 

magnitude pequena e importância média. 

7.2.4 MEDIDAS A SEREM ADOTADAS: 

• Instalação de placas educativas ao longo da rodovia, indicando a presença 

de fauna nativa; 

• Elaboração do “Código de Conduta Ambiental" e treinamento dos operários 

da obra que contemplem horário de funcionamento, lixo e condutas de convivência 

harmoniosa e não invasiva. 

7.3 MEIO SÓCIO ECONÔMICO 

7.3.1 ALTERAÇÃO DO COTIDIANO DA POPULAÇÃO 

Nessa etapa ocorrerão as atividades que irão causar desconforto para os residentes 

ao longo das áreas de maior interferência para implantação do empreendimento. 

Nas atividades de implantação das obras de arte corrente, terraplanagem e 

pavimentação a movimentação de máquinas pesadas será bastante intensa. 

Os principais inconvenientes, oriundos das atividades de implantação da rodovia, 

que irão alterar o cotidiano da população são: 

• Geração de lama e poeiras; 

• Aumento das emissões gasosas oriundas do trânsito de máquinas pesadas; 

• Geração de ruídos e vibrações pelo trânsito de máquinas pesadas e 

atividades de compactação de solos e das camadas granulares do pavimento; 
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• Inserção de fatores de redução da segurança para o tráfego de veículos e 

pedestres, pelo aumento considerável no trânsito de máquinas pesadas ao longo do 

trecho. 

Nos trabalhos de diagnóstico ambiental, foi constatada uma baixa concentração 

populacional ao longo do trecho. Tal concentração é mais significativa no perímetro urbano 

de Águas Mornas com o transito dos equipamentos.  

O impacto refere-se às áreas que serão objetos de obras para a implantação do 

empreendimento. A avaliação “Negativo Temporário – Médio”, deve-se ao fato que o 

impacto será transitório e que se forem executadas medidas de controle estes conflitos 

serão em grande parte atenuados: 

Tabela 26 - Classificação do impacto "Alteração do cotidiano da população durante a 

fase de obras". 

ATRIBUTOS  CLASSIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Forma de manifestação Direta 

Duração Temporária 

Temporalidade de ocorrência Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência ADA 

Magnitude Média 

Importância  Média 

 

Medidas a serem adotadas: 

• Otimização de processos de utilização do maquinário, limpeza periódica da 

obra e entorno; 

• Cobertura dos caminhões e itinerários planejados; 

• Manter úmida as superfícies sujeitas à poeira em áreas habitadas; 

• Em dias de precipitação mais prolongada, garantir o acesso das pessoas, 

através de medidas provisórias. 
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7.3.2 AUMENTO DA SEGURANÇA AO USUÁRIO DO SISTEMA VIÁRIO EXISTENTE 

A conformação dos 64,80 Km das estradas vicinais, juntamente com os 

melhoramentos, que se referem à geometria, geotecnia, drenagem, meio ambiente, 

sinalização e obras complementares, proporcionarão o maior conforto e segurança de seus 

usuários. 

No caso do trecho em estudo, a segurança dos usuários apresenta uma significância 

muito grande na avaliação do estudo, pois a travessia das encostas, com curvas 

acentuadas, constitui-se um tráfico muito perigoso, onde se tem uma estrada com uma 

seção transversal bastante reduzida num grande desfiladeiro em grande parte sem 

nenhuma proteção. 

A avaliação “Positivo Permanente – Alto”, deve-se ao fato de que qualquer 

intervenção permanente que proporcione o conforto e a segurança do ser humano, vem a 

contribuir para o benefício de grande parcela da população local e visitante. 

Tabela 27 - Classificação do Impacto "Aumento da segurança do sistema viário". 

ATRIBUTOS CLASSIFICAÇÃO 

           Fase de ocorrência            Operação 

           Natureza            Positiva 

           Forma de manifestação            Direta 

           Duração            Permanente 

  Temporalidade de ocorrência            Longo prazo 

           Reversibilidade            Irreversível 

           Abrangência            AIto 

           Magnitude            Alto 

           Importância            Alta 

 

7.3.3 INTERFERÊNCIA COM O TRÁFEGO DURANTE AS OBRAS 

O impacto refere-se ao sistema viário da estrada existente que será objeto das obras 

e que sofrerão possíveis modificações durante os trabalhos. 

Deve-se também levar em consideração as terras lindeiras devido à interferência das 

obras nas áreas povoadas. Sendo uma região de travessia de morros, onde a seção 
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transversal é bastante reduzida, o trânsito principalmente na área de cotas mais elevadas 

será bastante prejudicado, sendo necessário que o “Plano de Execução” leve em 

consideração esta variável muito significativa no período relativo às obras. 

O impacto se dará mais especificamente no fluxo de veículos que transitam 

diariamente ao longo da SC-431 existente, pelas interrupções que se farão necessárias, dos 

possíveis desvios a serem executados que terão que ter sinalização específica de obra para 

evitar acidentes, além da inserção de fatores de redução da segurança para o tráfego de 

veículos e pedestres, pelo aumento considerável no trânsito de máquinas pesadas ao longo 

do trecho. 

A avaliação “Negativo Temporário – Alto”, deve-se ao fato que o impacto será 

transitório e que se forem executadas as medidas de controle propostas a seguir e o “Plano 

de Execução das Obras elaborado, estes conflitos serão em grande parte atenuados. 

Tabela 28 - Classificação do Impacto "Interferência com o tráfico durante as obras". 

ATRIBUTOS CLASSIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Construção 

Natureza Negativa 

Forma de manifestação Direta 

Duração Temporária 

Temporalidade de ocorrência Médio Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Abrangência ADA 

Magnitude Alta 

Importância          Alta 

 

Medidas a serem adotadas: 

• Planejamento de tráfego dos veículos a serviço da obra; 

• Sinalização adequada; 

            • Planejamento das frentes de obras, considerando a interferência com o 

tráfego; 

• Programa de Comunicação Social; 
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• Sistema de informações na execução da obra; 

• Sistema de sinalização provisório; 

• Sinalização horizontal de reforço nos acessos; 

7.3.4 DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA REGIONAL 

Refere-se às interferências nas relações comerciais regionais causadas pela 

implantação da rodovia. 

Durante a etapa de obras, a necessidade de fornecimento dos insumos, 

proporcionará um desembolso de recursos financeiros na região. Tal desembolso tem seus 

aspectos diretos, relacionados à aquisição de materiais, combustíveis e demais recursos 

ligados diretamente à obra, e também, aspectos indiretos, relacionados ao aquecimento nas 

transações em estabelecimentos comerciais de suporte, como: supermercados, padarias, 

farmácias, restaurantes, etc. 

Os impactos de médio em longo prazo, na etapa de operação da rodovia, são 

relacionados à redução nos custos operacionais para o transporte e o aumento da 

atratividade regional para implantação de novos estabelecimentos comerciais, 

principalmente no que se refere ao fortalecimento do “Turismo Rural e o Turismo Termal”, 

que deverá ter um ordenamento por parte dos Órgãos Públicos, para evitar a 

descaracterização da área e potencializar as belezas cênicas do Parque da Serra do 

Tabuleiro,  gerando divisas para os municípios da região. 

A avaliação “Positivo Permanente – Média” se deve ao fato de que a geração de 

renda e empregos é de grande importância para o ser humano, ou seja, para a sociedade, 

assim como, para o crescimento dos municípios. 

Tabela 29 - Classificação do impacto "Dinamização da economia regional". 

ATRIBUTOS CLASSIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Construção e Operação 

Natureza Positivo 

Forma de manifestação Direta 

Duração Permanente 

Temporalidade de ocorrência Curto Prazo 

Reversibilidade Irreversível 



 

           SCAVI AMBIENTAL                ÁGUAS MORNAS      

                                                      

               

                  SCAVI Engenharia e Geologia Ltda                                                           

Rua Assis Brasil, 221 – Ponta de Baixo – São José – SC                                 132 

               CEP 88104-200 – Fone: 048 3343 0629 – 048 9991 6382 

               CREA 077.113-0                                          

 

Abrangência AID 

Magnitude Média 

Importância Média 

7.3.5 SURGIMENTO DE EXPECTATIVAS NA POPULAÇÃO QUANTO AO 

EMPREENDIMENTO 

Qualquer empreendimento que interfira no cotidiano das pessoas e na forma de 

usufruto de seus bens gera sentimentos de insegurança e desconforto. Entretanto, no caso 

da conformação das plataformas e diversas obras de arte a população se encontra otimista 

quanto à aceitação do empreendimento. Na região Central do município de Águas Mornas 

grande parte da população posiciona-se a favor do melhoramento, pois acreditam que está 

acarretará na dinamização da economia regional, principalmente em relação à economia e 

ao turismo. 

Tabela 30 - Classificação do Impacto "Surgimento de expectativa na população 

quanto ao empreendimento". 

ATRIBUTOS CLASSIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Projeto e Construção 

Natureza Negativa/Positiva 

Forma de manifestação Direta 

Duração Temporária 

Temporalidade de ocorrência Curto Prazo 

Reversibilidade Reversível 

Abrangência AID 

Magnitude Alta 

Importância Alta 

 

Medidas a serem adotadas: 

• Promover discussões antecipadas com a comunidade, evitando surpresas e 

conflitos posteriores; 

• Implantação de programa de comunicação social e educação ambiental. 
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7.3.6 AUMENTO NA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA 

As terras próximas das rodovias (pode-se dizer ADA), na grande maioria das vezes 

são valorizadas quando forem feitas melhorias das condições  das estradas. Isto se deve ao 

fato das facilidades que se tornam possíveis após a recuperação das plataformas e da 

infraestrutura, tais como: 

• Melhora das condições de trafegabilidade e fluidez de trânsito; 

• Se tornam menos onerosos o transporte de produtos, mercadorias, animais e 

pessoas, pois há menos desgaste nos veículos, mais economia de combustível, etc. 

Neste momento até pode estar havendo a especulação, com compra de terras em 

locais mais próximos a rodovia. 

Tabela 6.16 - Classificação do Impacto “Aumento da Especulação imobiliária” 

 

Tabela 31 - Classificação do impacto "Aumento da especulação Imobiliária". 

ATRIBUTOS CLASSIFICAÇÃO 

Fase de ocorrência Projeto e Construção 

Natureza Positiva 

Forma de manifestação Direta 

Duração Permanente 

Temporalidade de ocorrência Longo Prazo 

Reversibilidade Irreversível 

Abrangência AID 

Magnitude Alta 

Importância Alta 

 

Medidas a serem adotadas: 

• Implantação de programa de comunicação social e educação ambiental. 
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8 ANÁLISE INTEGRADA DO AMBIENTE 

Os estudos desenvolvidos para a elaboração da etapa do EAS - Estudo Ambiental 

Simplificado demonstraram que a região prevista para a implantação da conformação da 

plataforma e melhorias das drenagens, apresenta-se bastante antropizada próximos do 

perímetro urbano. Os remanescentes florestais estão mais restritos às encostas, fundos de 

vales e na área do referido Parque da Serra do tabuleiro e suas Zonas de Amortecimento. 

Esta região tem sofrido ao longo dos anos uma alta e constante modificação da paisagem 

original, decorrente das atividades de extração madeireira, agropastoris, extração mineral e 

caça que vem sendo desenvolvidas principalmente a partir da metade deste século 

passado. 

Durante os levantamentos de campo para a elaboração do Projeto, a totalidade da 

população foi favorável a recuperação dos trechos das rodovias em questão, desde que 

fossem respeitadas algumas condicionantes as quais estão inseridas no corpo deste EAS. 

Pois, atendendo-se integralmente as Medidas de Controle Ambiental e os Programas 

Ambientais indicados e descritos neste estudo, os impactos potencias serão em sua grande 

parte mitigados e/ou compensados.  

9 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O leito principal das rodovias em questão oferece poucas condições seguras de 

trafegabilidade, especialmente em dias chuvosos e a noite, tornando o trajeto perigoso e de 

alto risco, principalmente em alguns pontos; e que são legítimas as reivindicações das 

comunidades diretamente envolvidas, por melhorias propostas. Além do que, parte da 

comunidade de Águas Mornas anseia pela melhoria das rodovias na expectativa de 

melhoria na qualidade de vida, através principalmente do aumento do fluxo de 

visitantes/turistas, da oferta de bens e serviços, do incremento do comércio, da facilidade de 

escoamento da produção e consequentemente da possibilidade de maximizar seus 

rendimentos com estes. 

“A manutenção do traçado original sem ampliação de largura de pista”, pontos de 

empréstimos e retaludamentos previstos, são todos em áreas bastante alteradas e de baixa 

qualidade ambiental, gerando impactos de baixa significância e quase que totalmente 

mitigáveis. 
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Os poucos espécimes arbóreos da flora local que terão de ser podados ou 

suprimidos são de baixa relevância estratégica para a fauna, e não são protegidos por lei;  

Consideramos que contextualmente o empreendimento apresenta níveis 

diferenciados e variáveis de impactos, dependendo do trecho, sendo em sua maioria de 

média significância, e totalmente recuperáveis. 

Mesmo sendo a velocidade diretriz deste empreendimento relativamente baixa (20 a 

40 Km/h) os impactos mais significativos são sobre a fauna, especialmente no que tange ao 

número de atropelamentos, onde as medidas evidenciadas devem ser atendidas em sua 

integralidade e minuciosamente supervisionadas, inclusive pela administração dos serviços.  

Desta forma a equipe técnica deste EIA conclui que o empreendimento é viável 

ambientalmente desde que sejam executadas as medidas e programas propostos. A 

hipótese de não realização do empreendimento implicaria na manutenção das condições 

atuais. 
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