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1. OBJETIVO DO ESTUDO 

O presente projeto tem como objetivo realizar um Estudo de Viabilidade 

para a Implantação de um Loteamento Industrial, no município de Veranópolis. 

O projeto levará em consideração as características físicas e as 

formações vegetais existentes no terreno, apresentando assim as alternativas 

para a implantação do Loteamento, seguindo as exigências da legislação 

vigente. 

2. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento está localizado na Linha Ernesto Alves, distando 

aproximadamente 2000m da Rodovia RSC-470. No Anexo I é apresentado o 

Mapa de Localização do Empreendimento em relação à Zona Urbana do 

Município de Veranópolis. 

3. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA 

No Anexo II é apresentado o Levantamento Planialtimétrico da área do 

empreendimento, onde são apresentadas as curvas de nível com uma 

distância de 1 em 1 metros. O referido levantamento foi realizado pelo 

Topógrafo Diego O. Schlemmer, funcionário da Prefeitura Municipal de 

Veranópolis. 

4. USO E OCUPAÇÃO ATUAL DO SOLO 

A área em estudo apresenta 3 tipos de Uso e Ocupação do Solo com a 

caracterização da presença de antropização na totalidade de sua área. No 

Anexo III é apresentado o Mapa de Uso e Ocupação do Solo, e a seguir serão 

descritas as características do uso e ocupação dos mesmos. 
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4.1. VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA 

A área do estudo é composta por vegetação secundária, classificada 

pela Resolução CONAMA Nº 33 de 7 de Dezembro de 1994 como: “formação 

herbácea, arbustiva ou arbórea decorrente de processos naturais de sucessão, 

após supressão total ou parcial da vegetação original por ações antrópicas ou 

causas naturais.” 

A mesma Resolução estabelece classifica a vegetação secundária em 

estágio inicial, médio e avançado de regeneração; sendo que na área do 

empreendimento observa-se a ocorrência dos estágios iniciais e médio. 

4.1.1. Estágio Inicial 

É caracterizado por apresentar vegetação com fisionomia 

herbácea/arbustiva, com altura de até três metros e diâmetro a altura do peito 

(DAP) de oito centímetros. No local essa característica de vegetação ocorre de 

forma esparsa e nas bordas das áreas de vegetação secundária média. 

Na Figura 1 podemos observar a ocorrência de vegetação inicial 

característica, com sinais de antropização devido a criação de gado e cultivos 

agrícolas nas proximidades. 

 

Figura 1 – Vegetação secundária em estágio inicial, característica do local. 
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4.1.2. Estágio Médio 

É caracterizado por apresentar vegetação com fisionomia 

arbustiva/arbórea, com altura de até oito metros e diâmetro na altura do peito 

(DAP) até 15 centímetros.  

Na área em estudo destaca-se a ocorrência dessa vegetação ao longo 

da divisa leste e em áreas preservadas próximas ao cultivo de milho e campo 

nativo. 

Nas figuras abaixo podemos observar a característica da vegetação 

secundária em estágio médio, com sinais claros de antropização devido a 

prática da pecuária; e a ocorrência de sub bosques devido a sucessão das 

espécies que compõem a vegetação. 

  

Figura 2 – Vegetação secundária em estágio médio 
localizada na parte oeste da área. 

Figura 3 – Vegetação secundária média nas 
proximidades da divisa leste, com a caracterização 

da antropização. 
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Figura 4 – Vegetação secundária média nas 
proximidades da divisa leste, com ocorrência de sub 

bosque. 

 

4.2. CAMPO NATIVO 

Os campos nativos são formações florestais compostas principalmente 

por espécies de gramíneas, e são popularmente conhecidos como “potreiros”. 

No local pode ser encontrado em maiores concentrações na parte sul e oeste 

da área, caracterizada pela ocorrência de antropização da área, principalmente 

para a alimentação do gado, evidenciada pelos caminhos encontrados no local 

e dejetos dos animais. 

De forma esparsa podemos encontrar exemplares arbóreos juntamente 

com o campo nativo, e a ocorrência de Araucária (Araucaria angustifolia). 

Na Figura 5 podemos observar as características da vegetação que 

compõe os campos nativos localizados na área, com ocorrência de gramíneas, 

carquejas e pequenos arbustos. 
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Figura 5 – Vegetação característica de campo nativo localizado na área. 

4.3. CULTIVOS AGRÍCOLAS 

Na área podemos observar o cultivo de milho (Figura 6), localizado na 

porção centro-sul, cujo relevo apresenta-se de forma mais plana. 

 

Figura 6 - Cultivo de milho. 

5. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTES (APP’S) 

O empreendimento apresenta dentro de seu perímetro uma Área de 

Preservação Permanente devido a ocorrência de uma nascente (Figura 7), na 

porção Sudoeste da gleba. Salienta-se que ocorreu a intervenção na nascente 

para a captação de água, com a colocação de pequenos reservatórios e uma 

simples proteção para evitar a aproximação de animais. 
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Figura 7 - Nascente com intervenção para captação de água. 

De acordo com a Resolução CONAMA N° 303, em seu Artigo 3º, Inciso 

II “Constitui-se Área de Preservação Permanente a área situada ao redor de 

nascentes ou olho d’água, ainda que intermitente, com raio mínimo de 

cinquenta metros, de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica 

constituinte. 

No Anexo IV é apresentado o Mapa de Área de Preservação 

Permanente (APP) com a localização do manancial hídrico, bem como a área 

de aproximadamente 7.840m², que delimita o raio de 50m a ser preservado no 

entorno do mesmo. 

6. AVALIAÇÃO DA ÁREA A SER UTILIZADA 

A seguir serão avaliadas características que influenciam na instalação 

do empreendimento no local. 

6.1. DECLIVIDADE 

Para a avaliação da declividade foram elaborados perfis que 

representam as diferentes cotas do terreno (Anexo V), onde serão calculadas 

as declividades nos pontos mais críticos. 

Considerando-se que declividades superiores a 20% podem apresentar 

limitações para a implantação dos lotes e posteriormente das futuras industrias. 
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Sendo assim observado os perfis criados de acordo com a superfície do 

terreno pode-se constatar a ocorrência de pontos críticos localizados nos perfis 

B e C, cujas declividades são respectivamente de aproximadamente 26% e 

20%, as quais poderão acarretar limitações. 

6.2. VIABILIDADE DE ACESSO 

Observando o entorno do local e a infraestrutura viária existente serão 

necessárias mudanças e melhorias das mesmas, visto que o fluxo e o tamanho 

dos veículos serão superiores aos que comportam a atual estrutura.  

7. CONCLUSÃO 

Após análise dos fatores que influenciam na implantação do 

loteamento, pode-se observar que não poderá ser utilizada a área referente as 

Áreas de Preservação Permanente e os locais onde as declividades que 

podem limitar a implantação dos lotes, como podemos observar no Anexo VI. 

Conforme a avaliação a gleba apresenta uma área total de 

69.264,61m², das quais 7.840m² representam Área de Preservação 

Permanente, onde não poderá ser realizada intervenção; e 14.265m² 

representam áreas com declividades críticas, que podem dificultar a 

implantação dos lotes do loteamento; mas que poderão ter partes utilizadas 

como vias de circulação interna do loteamento, previstas no Projeto Urbanístico 

a ser desenvolvido. 

Assim, o total de área a ser utilizado para implantação dos lotes será 

de 47.170m². 

8. RESPONSÁVEL PELOS ESTUDOS 

O presente estudo foi realizado pela empresa Ambientale Engenharia e 

Meio Ambiente, sob a Responsabilidade Técnica do Engenheiro Agrônomo 
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Bernardo Tedesco, registrado no CREA-RS sob o número RS172240, cuja 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) é apresentada no Anexo VII. 

9. ANEXOS 

Anexo I – Mapa de Localização. 

Anexo II – Mapa Planialtimétrico. 

Anexo III – Mapa de Uso e Ocupação do Solo. 

Anexo IV – Mapa de Áreas de Preservação Permanente. 

Anexo V – Mapa de Perfis do Solo. 

Anexo VI – Mapa de Utilização da Área. 

Anexo VII – Anotações de Responsabilidade Técnica (ART). 
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ANEXOS
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Anexo I – Mapa de Localização.
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Anexo II – Mapa Planialtimétrico.
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Anexo III – Mapa de Uso e Ocupação do Solo.
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Anexo IV – Mapa de Área de Preservação Permanente.
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Anexo V – Mapa de Perfis do Solo.
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Anexo VI – Mapa de Utilização da Área.





 

25 

 

Anexo VII – Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 



ART Nr : 7287375

98.671.597/0001-09

2.000,00

NÃO É CONVÊNIO NORMAL

AMBIENTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDIVIDUAL/PRINCIPAL

RS172240

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS
98.671.597/0001-09

95330000

24/02/2014 19/03/2014

VERANOPOLIS RS

AMBIENTALE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

065-48/015117596

BERNARDO TEDESCO
Engenheiro Agrônomo

RUA ALFREDO CHAVES 366

ERNESTO ALVES (ESTRADA PARA NOSSA SENHORA DA PAZ)

CENTRO 95330000VERANOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS

RS

07287375.57

(54) 3441-1477

2208829468
197299

sec.agricultura@veranopolis.rs.gov.br

bernardotedesco@yahoo.com.br

Tipo: Participação Técnica:
Convênio: Motivo:

Carteira:
Título:

Empresa:

Nome:

CEP:Bairro:

Endereço da Obra/Serviço:

UF:

CPF/CNPJ:
Proprietário:

Dados da ART

Contratado

Contratante

Identificação da Obra/Serviço

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de

Atividade Técnica

Cidade:
Honorários(R$):Finalidade:

Prev.Fim: Ent.Classe:

Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

Descrição da Obra/Serviço Quantidade Unid.

Cidade:

Data Início:

Agência/Código do Cedente Nosso  Número:

RNP:

Bairro.: CEP: UF:
Endereço:

Nr.Reg.:

Telefone:
E-mail:

E-mail:

Dimensão(m²):

Profissional:

CPF/CNPJ:

Vlr Contrato(R$):

Estudo PM VERANÓPOLIS - ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA IMPLANTAÇÃO 6,93 HA
Estudo LOTEAMENTO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS 6,93 HA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLISBERNARDO TEDESCOLocal e Data
Profissional Contratante

De acordoDeclaro serem verdadeiras as informações acima

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

04192.10067  50151.175077  287375.40501  5 60070000006364

a"Z3G4Q"]!_"]"]$Y7Q$D1W$Y2U9S9D)["N-G+K)["W2Ub

CNPJ: 17426519000139

01

DM NÃO

Este documento só terá validade após seu pagamento.
Agendamento só terá validade após sua compensação bancária.

Data do documento Nr.Docto Espécie DOC Aceite Data Processamento

Uso Banco Espécie Quantidade Valor

Local de Pagamento

Carteira

Cedente

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica/Ficha de compensação

Agência/Cód.Cedente

Nosso Número

Sacado:

7287375

Vencimento

065-48/015117596

AMBIENTALE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA

16/03/2014

07287375.57

16/03/2014

CREA-RS Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

R$

63,64

19/03/2014

Instruções:
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

92.695.790/0001-95

041-8


