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EESSTTUUDDOO  DDEE  VVIIAABBIILLIIDDAADDEE  AAMMBBIIEENNTTAALL  
PPRREELLIIMMIINNAARR  

1 INTRODUÇÃO  

Este estudo visa a realização de um zoneamento preliminar das 
áreas aptas à ocupação da gleba localizada na Rua Padre Leopoldo Brentano, 
n°700, Bairro Humaitá, a fim de subsidiar informações para a tomada de 
decisão por parte do empreendedor na fase de planejamento quanto à 
viabilidade ambiental dos projetos de implantação. 

É abordada também neste estudo uma avaliação preliminar dos 
passivos ambientais decorrentes do histórico de ocupação na área. Nesse 
contexto, o estudo agrega uma investigação preliminar a respeito do histórico 
de ocupação e passivos ambientais para a área do Estádio Olímpico e 
arredores, mais especificamente, em relação ao terreno localizado na Av. José 
de Alencar n°1555, cuja ocupação atual corresponde ao posto de combustíveis 
BR Anaconda. 

As informações e levantamentos realizados para elaboração deste 
estudo consistem na compilação e análise dos dados existentes, bem como na 
experiência da equipe técnica em licenciamento ambiental junto aos órgãos 
ambientais municipais e estaduais. Além disso, foram realizados estudos 
preliminares in loco, tais como identificação de espécies vegetais protegidas, 
imunes ao corte, identificação das áreas de preservação permanente, 
identificação de passivos ambientais, identificação de áreas de importância 
histórico-cultural, dentre outros itens que serão apresentados no diagnóstico 
ambiental preliminar.  

O diagnóstico ambiental realizado tem caráter expedito, por conta 
não somente do tempo disponível para sua execução, mas, sobretudo, pela 
carência de maiores informações quanto ao projeto definitivo e levantamentos 
topográficos.  

2 SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

O estudo abrange uma área de aproximadamente 322.075 m2, 
localizados na porção norte do município de Porto Alegre em área urbana com 
uso tipicamente residencial.  

A área situa-se na Rua Padre Leopoldo Brentano, n°700, Bairro 
Humaitá. Além desta via, a gleba faz divisa a leste com a área da Habitasul 
Empreendimentos – a qual se encontra em processo de licenciamento para 
implantação de loteamento residencial – e no restante da área faz divisa com 
a Auto-Estrada RS-290. 

A prancha 1.1 apresenta a situação e localização da área no 
município de Porto Alegre. 
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Prancha 1.1. Localização da área 
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3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR 

3.1 Meio Físico 

3.1.1. Aspectos hidrológicos 

A área de estudo está inserida na Bacia do Humaitá, segundo a 
divisão de Porto Alegre em bacias hidrográficas. Esta bacia hidrográfica possui 
uma área de aproximadamente 5,7 km2 e caracteriza-se por ser uma área 
extremamente plana, com declividade média da ordem de 0,001 m/m, sendo 
assim caracteriza-se pelo elevado nível de criticidade quanto ao escoamento 
das águas pluviais. 

A área está inserida em área inundável protegida pelo Sistema de 
Proteção Contra Cheias. O Sistema de Proteção de Porto Alegre é composto 
por diques e bombas localizados à margem do Lago Guaíba. 

O sistema foi projetado para cheias com altitude de até 5,0 m, as 
quais podem ocorrer a cada 370 anos. A proteção das regiões inundáveis foi 
realizada pela construção de 68,0 km de diques externos, diques internos e de 
uma cortina de proteção, chamada de Muro da Mauá, implantados na década 
de 70. 

Os diques externos situam-se na margem do lago Guaíba e rio 
Gravataí. Conciliando a infra-estrutura de transporte com a de proteção, os 
diques estendem-se desde a confluência da Avenida Assis Brasil com a Auto-
Estrada (RS-290), passando pela Avenida Castelo Branco, Muro da Mauá e 
Avenida Edvaldo Pereira Paiva, até a Avenida Diário de Notícias. 

Os diques internos, construídos nas margens dos principais 
arroios, formam um sistema de pôlderes nas regiões mais baixas. Em cada 
pôlder há um sistema de casa de bombas e comportas que impedem a entrada 
de água e permitem o esgotamento das águas pluviais acumuladas dentro da 
área protegida, de forma independente e ágil, em caso de inundações ou 
alagamentos no sistema de drenagem urbana.  

As baixas declividades verificadas no Bairro Humaitá aliadas aos 
diques do sistema de proteção tornam a bacia hidrográfica numa configuração 
de pôlder. Nesse contexto, o escoamento pluvial na bacia Humaitá é conduzido 
por um conjunto de canais e redes de drenagem que convergem o escoamento 
para a casa de bombas nº 5 do Sistema de Proteção Contra Enchentes de 
Porto Alegre. Da estação elevatória, as águas da bacia são lançadas no Lago 
Guaíba.  

Dentro dos seus limites, a área possui um sistema de drenagem 
das áreas impermeáveis (edificações) e das áreas verdes ou permeáveis 
(campos de futebol). São verificadas no local, valas de drenagem que cruzam 
o terreno em dois pontos, conforme é mostrado na figura 3.1.1. As valas a céu 
aberto recebem a contribuição pluvial das áreas adjacentes e conduzem o 
escoamento em direção ao canal do DEP, junto à RS-290. 
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Figura 3.1.1 – Padrão de drenagem verificado na área em estudo. 

 

Foto 3.1.1 – Vala de drenagem verificada 
na área, conduz o escoamento em 

direção ao canal de drenagem do DEP. 

 

Foto 3.1.2 – Visualização do canal do DEP, 
limite da área com a RS-290. 

Em relação ao sistema de microdrenagem implantado, há uma 
rede de drenagem na Rua Padre Leopoldo Brentano (figura 3.1.2).  O conduto 
que possui um diâmetro nominal de 800 mm drena as águas pluviais em 
direção ao canal do DEP paralelo a RS-290. 

Na área de interesse, portanto, em relação aos aspectos 
hidrológicos, não são constatados recursos hídricos naturais, somente canais 
construídos de drenagem pluvial. Quanto à drenagem, por conta de 
condicionantes naturais e infra-estrutura implantada – como relevo plano, solo 
argiloso e diques do sistema de proteção – a área pode ser classificada como 
de elevada criticidade para o escoamento por gravidade das águas pluviais.      

Por estas questões, é diretriz do Departamento de Esgotos 
Pluviais (DEP) do município para a área o aterramento da área até a cota 
mínima de 3,0m. 

Microdrenagem 
Vala de drenagem 
Limite da gleba 
Canal DEP 
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Figura 3.1.2 – Configuração das redes de microdrenagem nos limites da área em 

estudo (Fonte: Cadastro DEP). 

3.1.2 Aspectos Geológicos  

O capítulo de caracterização geológica aborda de forma objetiva 
os aspectos geomorfológicos, litológicos, hidrogeológicos e pedológicos da 
área em estudo.  A caracterização geológica se baseou na avaliação de mapas 
e fotografias aéreas, além da inspeção de campo das formações existentes. 
Com o intuito de complementar e aferir os dados obtidos nas investigações 
realizadas obteve-se também dados secundários da literatura técnica 
existente. 

• Caracterização Geomorfológica 

O estado do Rio Grande do Sul é compartimentado em quatro 
grandes domínios morfoestruturais reconhecidos através de características 
geológicas e estruturais das rochas e modelados da superfície (figura 3.1.3). 
São eles: Planalto Meridional, Depressão Periférica, Escudo Sul-rio-grandense, 
e a Província Costeira. Todos os domínios morfoestruturais do Rio Grande do 
Sul estão representados na região de Porto Alegre.  

O município de Porto Alegre está situado entre as regiões costeira 
e continental do estado, na Província Costeira do Rio Grande do Sul. O 
município é caracterizado por uma paisagem variada e contrastante, pois 
apesar de consistir numa planície, a cidade apresenta cerca de 40 morros que 
abrangem 65% de sua área e é recortada pelo Lago Guaíba por 
aproximadamente 72 km.  

Durante o Período Quaternário ocorreram no mínimo quatro 
eventos transgressivos-regressivos do nível relativo do mar na Província 
Costeira. A morfologia de Porto Alegre reflete as feições originadas durante a 
primeira transgressão do nível relativo do mar onde as terras altas, 
constituídas por rochas graníticas do Escudo Sul-rio-grandense, foram 
banhadas pelo Oceano Atlântico e bordejadas pelos depósitos arenosos 
quaternários da Província Costeira do Rio Grande do Sul. 

DN=800 

DN=300 

Coletor geral 
Casa de Bombas n°5 
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 A principal estrutura de Porto Alegre consiste em uma crista que 
compartimenta o relevo em três modelados distintos como mostra a figura 
3.1.3: terras altas, terras baixas, e as terras baixas com morros isolados ao 
sul (Menegat et al., 1998). 

As terras altas encontram-se na zona central e são constituídas 
por cristas e colinas, correspondendo a relevos residuais do Escudo Sul-rio-
grandense. A região de terras baixas está situada ao norte de Porto Alegre, 
nas quais se espraiam a planície e os terraços fluviais do Rio Gravataí e as 
Ilhas do Delta do Jacuí. As terras baixas com morros isolados ao sul do 
município são compostas por terraços e cordões lacustres do Guaíba, fazem 
parte da Província Costeira, das quais emergem morros como feições 
residuais.  

A área em estudo localiza-se no bairro Humaitá - zona norte de 
Porto Alegre - sobre as terras baixas, pertencendo a Unidade Geomorfológica 
Planície Lagunar e apresentando, portanto um relevo suave e com baixa 
variação altimétrica. As terras baixas, representadas pelos terraços lacustres, 
são típicas de um modelado do tipo residual de formas originadas por 
acumulação de sedimentos, a partir do retrabalhamento de antigos cordões 
arenosos depositados pela ação lacustre. As declividades típicas nas terras 
baixas variam entre 10% a 20%.  

 
Figura 3.1.3 - Mapa com os quatro grandes domínios morfoestruturais do Rio Grande 
do Sul, mostrando o município de Porto Alegre, as Terras Altas e as Terras Baixas, a 

crista de Porto Alegre e a área do empreendimento.  
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• Caracterização Litológica  

O substrato geológico do município de Porto Alegre é formado por 
rochas graníticas do Proterozóico Superior e por depósitos sedimentares 
recentes do quaternário. A história da evolução geológica da região teve inicio 
com o evento geotectônico Brasiliano, a cerca de 800 milhões de anos, e 
estendeu-se até o período quaternário, quando finalmente foi delineada a 
morfologia costeira atual. 

A formação dos depósitos sedimentares existentes na região de 
Porto Alegre teve origem a 65 milhões de anos, com a separação da América 
do Sul e da África, no final do Período Cretáceo e início do Terciário. Os 
sedimentos que vêm sendo acumulados desde então deram origem à Bacia de 
Pelotas, a qual é formada pela Província Costeira, pela plataforma continental 
e pelo talude continental. No entanto a morfologia costeira atual só começou a 
ser modelada há 500 mil anos, no Período Quaternário, pelos sucessivos 
eventos de transgressão e regressão do nível relativo do mar. 

Naquela época a linha de costa encontrava-se 100 km a leste da 
atual e o nível do Atlântico 70 m abaixo. Um vale aluvial que ocupava a 
mesma posição do atual Lago Guaíba era um dos principais locais de 
passagem dos sedimentos transportados para o litoral. Na região de Porto 
Alegre, o material erodido durante as enxurradas era transportado para as 
terras mais baixas, onde se espalhava formando leques aluviais. No local hoje 
ocupado pelo Guaíba, existiam canais fluviais largos e rasos por onde 
escoavam os sedimentos em direção à costa. 

Na área de interesse, situada no bairro Humaitá, o substrato 
geológico é formado por terraços e planícies fluviais (figura 3.1.4) originados 
durante a quarta transgressão marinha (a última grande transgressão ocorrida 
há aproximadamente 5 mil anos). Nesta transgressão, as restingas que 
fecharam a Laguna dos Patos foram alargadas e ganharam uma série de 
pequenas lagoas. Os rios e arroios formaram um segundo nível de terraços 
fluviais e houve o desenvolvimento dos terraços lacustres nas margens do 
Guaíba. 

Os sedimentos associados a essa transgressão consistem em 
depósitos inconsolidados de areias e argilas relacionados aos sistemas deltaico 
e flúvio-lacustre estabelecidos sobre os depósitos de planícies lagunares. São 
areias grossas a conglomeráticas, amareladas intercaladas com corpos 
tabulares síltico-argilosos. 
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Figura 3.1.4 - Mapa de localização da área do empreendimento mostrando as litologias 

próximas ao local. 

• Caracterização Hidrogeológica 

Considerando o Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul 
elaborado pela CPRM em 2005, a área de interesse compreende o Sistema 
Aqüífero Quaternário Costeiro II (figura 3.1.5). 

O Sistema Aqüífero Quaternário Costeiro II consiste em um 
aqüífero com baixa a média possibilidade de água subterrânea em rochas e 
sedimentos com porosidade intergranular. É um aqüífero relacionado com os 
sedimentos da planície costeira. As capacidades específicas variam de baixas a 
médias, entre 0,5 e 1,5 m³/h/m. Os sólidos totais dissolvidos variam entre 
600 e 2000mg/l. 
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Figura 3.1.5 - Mapa mostrando os Sistemas Aqüíferos presentes no município de Porto 
Alegre segundo Mapa Hidrogeológico do Rio Grande do Sul elaborado pela CPRM em 

2006. 

• Caracterização Pedológica 

O solo presente na área em estudo é do tipo Planossolo Háplico 
Eutrófico arênico, identificado pedologicamente usando como principal 
referência o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SBCS (Embrapa-
CNPT, 2008).  

Os Planossolos são solos imperfeitamente ou mal drenados, 
encontrados em áreas de várzea, com relevo plano a suave ondulado. 
Apresentam perfis com seqüência de horizontes A-E-Bt-C, com o horizonte A 
geralmente de cor escura e o horizonte E de cor clara (tipo E álbico), ambos 
com textura mais arenosa, com passagem abrupta para horizonte Bt (que é do 
tipo B plânico) bem mais argiloso e adensado, de cor acinzentada com ou sem 
mosqueados vermelhos e /ou amarelos. Quando o solo está seco, o horizonte 
Bt destaca-se pela estrutura prismática, colunar ou em blocos angulares, 
contrastando com a estrutura menos desenvolvida dos horizontes superficiais. 

No Rio Grande do Sul, a maioria dos solos são Planossolos 
Háplicos Eutróficos, que apresentam alta saturação por bases (≥50%). 
Àqueles com eventual baixa saturação por bases (<50%) são Distróficos ou 
Alíticos. Em um quarto nível de classificação os Planossolos Háplicos podem 
ser: espessarênicos quando tem horizontes A ou A+E de textura arenosa com 
mais de 100 cm de espessura até o inicio do B; arênicos quando têm os 
horizontes A ou A+E de textura arenosa com espessura de 50 a 100 cm até o 
inicio do B; solódicos quando têm saturação por sódio de 6 a < 15% dentro de 
120 cm de profundidade; vertissólicos quando tem características vérticas 
dentro de 120 cm de profundidade, como intermediários para a classe 
Vertissolo; e típicos quando apresentarem as feições normais da classe. 
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• Conclusões 
 

A área em estudo pertence à Unidade Geomorfológica Planície 
Lagunar, na região das Terras Baixas, desse modo é caracterizada por um 
relevo suave e com baixa variação altimétrica. A área tem como substrato 
terraços e planícies fluviais originados durante o quaternário. Esses depósitos 
consistem em areias grossas a conglomeráticas, intercaladas com corpos 
tabulares síltico-argilosos. O aqüífero presente consiste no Sistema Aqüífero 
Quaternário Costeiro II, caracterizado por apresentar baixa a média 
possibilidade de água subterrânea. O solo da área em estudo é do tipo 
Planossolo Háplico Eutrófico arênico, característico de terrenos com relevo 
plano a suave ondulado.   

 
Do ponto de vista geológico a área em estudo não apresenta 

restrições para ocupação do uso proposto, uma vez que o terreno possui um 
relevo aplainado, geologicamente estável, porém recomenda-se um estudo 
geotécnico detalhado frente às obras de construção civil devido ao processo de 
aterramento pelo qual a área foi sujeita.  
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3.2 Meio Biótico 

3.2.1 Introdução 

Este levantamento possui por finalidade gerar o diagnóstico 
preliminar do meio biótico presente na área em que se pretende a implantação 
do empreendimento, cujos objetivos específicos são: 

• Identificar as comunidades vegetais presentes na gleba e sua 
caracterização através das espécies vegetais de destaque, 
distribuição espacial, relação com o meio físico e áreas de 
maior interesse para preservação da fauna nativa;  

• Avaliar a ação antrópica sobre o sistema biótico; e 

• Apontar as áreas/espécies vegetais com maior interesse para 
a preservação ambiental. 

3.2.2 Metodologia 

O espaço delimitado para o empreendimento teve a cobertura 
vegetal avaliada qualitativamente. Para tanto foram utilizadas fotos aéreas de 
diferentes datas obtidas junto a METROPLAN (Fundação Estadual de 
Planejamento Metropolitano e Regional), levantamento planialtimétrico  
realizado para a área1 e imagem obtida no Google Earth.  

Foram realizadas observações in loco das espécies mais 
abundantes, limitando-se à flora fanerogâmica2 e com ênfase nos exemplares 
de porte arbóreo/arbustivo. 

Os exemplares vegetais que apresentam uma numeração 
seqüencial, dados dendométricos estimados e localização apresentada em 
prancha, correspondem àqueles considerados de interesse especial para 
preservação, pertencentes às espécies imunes ao corte (Código Florestal 
Estadual).  

Estes exemplares são demarcados em prancha através de 
medidas tomadas in loco (com auxílio de trena eletrônica) e imagem aérea, 
visto que não estão apresentados no levantamento prévio realizado. 

                                                           
1 Para o mapeamento da cobertura vegetal da área algumas alterações foram 
realizadas no levantamento planialtimétrico apresentado (CJB Engenharia). 
2 Fanerógamas são plantas que apresentam estruturas denominadas “flores”, órgãos 
reprodutores facilmente observáveis (pt.wikipedia.org).  
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3.2.3 Caracterização da cobertura vegetal 

3.2.3.1 Enquadramento fitogeográfico 

O município de Porto Alegre localiza-se dentro da chamada “Área 
de Tensão Ecológica” (Figura 3.1), contato Estepe-Floresta Estacional (IBGE, 
2004). Menegat et al. (1998) classificaram a vegetação originalmente 
existente na área do empreendimento e arredores como “Mata Aluvial”, a qual 
dominava as margens do Rio Gravataí, Lago Guaíba e pequenos cursos 
d’água, com origem nas espécies que migraram pelos rios Paraguai, Paraná e 
Uruguai, atingindo rios como o Jacuí.  

A região fitogeográfica mencionada para a gleba (“Área de Tensão 
Ecológica”) é localizada no Bioma Pampa, definido pela Lei Federal 11.428/06.  

3.2.3.2 Histórico da área quanto ao meio biótico 

Conforme apresentado no Capítulo 3.3 (Meio Antrópico) percebe-
se através das fotos aéreas oferecidas pela Metroplan que nas décadas de 60 
(datado para 1966), 70 (1972-1973), 80 (1982) e 90 (1991) a gleba já se 
situa em região altamente antropizada. 

Observa-se que em 1966 não apresenta a cobertura vegetal de 
porte arbóreo (maciços), atualmente presente na área de estudo. Esta é 
demarcada por canais de drenagem (ocorrentes também em seu entorno: 
região com interesse agrícola) e locais com solo exposto. A vegetação 
presente provavelmente consiste em áreas de campo limpo/ campo sujo3 e 
maciços arbustivos. Na foto datada para 1972-1973 é possível observar 
apenas o limite oeste da gleba (com a implantação do Complexo Santo 
Inácio), ainda não visível as manchas de cobertura vegetal mencionadas. 

Verifica-se que em 1982 o plantio alinhado das árvores presentes 
nas manchas arbóreas definidas para a gleba como Manchas I-II-III e porção 
da Mancha IV (veja item 3.2.3.3) - no início da década de 80 as árvores estão 
com pequeno porte (altura dos indivíduos). O plantio de eucalipto em forma 
de mancha (identificado como Mancha VI) e cortina vegetal encontra-se em 
parte definidos. No centro da área ocorre a movimentação de terra (presença 
de solo exposto) e, a oeste da área, a ocorrência de cobertura vegetal de 
porte arbustivo, provavelmente em áreas úmidas. 

A cobertura arbustiva encontra-se eliminada na foto datada de 
1991, área então coberta por vegetação campestre. Observam-se o 
desenvolvimento das árvores plantadas e eliminação daquelas paralelas à Vala 
do DEP (provavelmente eucaliptos), presentes em 1982, área atualmente 
ocupada pelo replantio arbóreo (Manchas VI e VII conforme item 3.2.3.3).  

 

                                                           
3 Entende-se por “campo sujo” áreas de vegetação campestre com exemplares 
arbustivos esparsos. O “campo limpo” apresenta-se coberto apenas por exemplares de 
porte herbáceo. 
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Figura 3.1 - Vegetação na região de Porto Alegre (Fonte: trecho extraído do mapa de vegetação do IBGE, 2004). 
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3.2.3.3 Situação atual da cobertura vegetal 

O estado da vegetação presente na área é resultante da interação 
entre os efeitos da ação antrópica, atuais e pretéritos (conforme item 3.2.3.2). 

Os ambientes identificados para a área têm a cobertura vegetal 
caracterizada como segue e visualizadas nas Fotos 3.1 a 3.11: 

a) Cobertura vegetal predominantemente herbácea 

Conforme observado na Prancha 3.1 (“Levantamento da 
Cobertura Vegetal”), a matriz da paisagem presente na área de estudo é 
predominantemente herbácea. Áreas com cobertura vegetal herbácea estão 
em grande parte nas quadras utilizadas para jogos de futebol (limitados 15 
campos/quadras), onde dominam exemplares da família Poaceae (gramíneas). 

Nos espaços definidos para os pátios dos prédios implantados na 
gleba são encontrados exemplares de árvores/arvoretas isolados, ou seja, não 
são considerados em forma de mancha. 

b) Cobertura vegetal arbórea 

Foram plantados na área de interesse exemplares de espécies 
arbóreas, formando manchas vegetais e cortinas de árvores.  Na área não 
foram diagnosticados manchas de mata remanescentes ou em estágio de 
regeneração, considerando a vegetação original. 

Os plantios de exemplares arbóreos foram subdivididos em: 

Plantio de exemplares arbóreos - grande porte 

Áreas com cobertura vegetal de porte arbóreo, formando 
manchas com exemplares adultos, estão em grande parte localizadas no 
quadrante sudeste da gleba (Prancha 3.1). As características destas manchas 
são apresentadas no Quadro 3.1.  

Indivíduos de eucalipto (Eucalyptus spp) e alguns exemplares de 
pinus (Pinus sp), plantados de forma alinhada, constituem-se como limite das 
quadras de futebol, definidos na Prancha 3.1 como “cortina vegetal”. São 
exemplares de grande porte (em média entre 15-20m de altura), 
especialmente localizados nos quadrantes nordeste e sudeste da gleba. 

A mancha identificada como “Cobertura Vegetal arbórea/ 
arbustiva” (Prancha 3.1) apresenta exemplares plantados (ainda com pequeno 
porte) e arbustivos espontâneos. 
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Plantio de exemplares arbóreos - pequeno porte 

Manchas formadas por árvores/arvoretas implantadas 
recentemente (exemplares em desenvolvimento: pequeno porte) são 
localizadas nos quadrantes nordeste e noroeste (Prancha 3.1), com limite 
junto ao canal do DEP. As principais espécies que compõem a mancha são 
apresentadas no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1 – Descrição das manchas arbóreas implantadas na gleba. 

Manchas Área (m2) Características 

Mancha I 7.565,16 Árvores de grande porte (emergentes), em média com 
12,00m de altura, a exemplo de Schizolobium parahybum 
(guapuruvu), Casuarina cunninghamiana (casuarina), 
Grevillea robusta (grevilha), Tipuana tipu (tipuana) e 
Chorisia speciosa (paineira) e Enterolobium 
contortisiliquum (timbaúva).  

Em estrato com altura média de 6-7m, são abundantes 
exemplares de Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha), 
Inga vera e I. marginata (ingazeiros), Syzygium jambos 
(jambo), Bauhinia forficata (pata-de-vaca), Cordia 
americana (guajuvira), dentre outras.   

Esta é mancha com maior diversidade de espécies 
arbóreas, com destaque para dois exemplares de Ficus spp 
(figueiras nativas), demarcadas em prancha e dados 
apresentados no Quadro 3.2. 

Árvores plantadas alinhadamente e ausência de subosque. 

Mancha II 2.000,13 São espécies com maior abundância Ligustrum lucidum 
(ligustro), estes alinhados junto ao prédio, e Syzygium 
jambos (jambo), além de espécies como Grevillea robusta 
(grevilha), Jacaranda mimosifolia (jacarandá-mimoso), 
Allophylus edulis (chal-chal), Eugenia uniflora 
(pitangueira), Psidium guajava (goiabeira), dentre outras. 

As árvores da mancha têm, em média, 8m de altura, 
considerando os exemplares de maior porte, e 4-6m os 
exemplares de menor porte. 

Têm destaque para a mancha cinco exemplares de Ficus 
spp (figueiras nativas), e Erythrina cristagalli (corticeira-
do-banhado), demarcadas em prancha e dados 
apresentados no Quadro 3.2. 

Árvores plantadas alinhadamente e ausência de subosque. 
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Quadro 3.1 (cont)– Descrição das manchas arbóreas implantadas na gleba. 

Manchas 
Área 
(m2) 

Características 

Mancha III 9.304,25 São espécies consideradas como representativas da mancha 
Grevillea robusta (grevilha), Eucalyptus sp (eucalipto) e 
nogueira (exemplares sem folhas: espécie caducifólia), além 
de Ligustrum lucidum (ligustro), Archontophoenix cf. 
cunninghamii (seafórtia), Myrsine spp (capororocas), 
Schinus terebinthifolius (aroeira-vermelha), dentre outras. 
Ficus elastica (falsa-seringueira) tem apenas um exemplar, 
porém de grande porte. 

As árvores de maior porte têm em média 12m de altura; as 
demais árvores aproximadamente 5-7m de altura. 

Têm destaque para a mancha um exemplar de Araucaria 
angustifolia, demarcada em prancha e dados apresentados 
no Quadro 3.2. 

Mancha com pequena densidade. Árvores plantadas 
alinhadamente e ausência de subosque. 

Mancha IV 879,38 São consideradas como representativas da mancha Melia 
azedarach (cinamomo) e Schinus terebinthifolius (aroeira-
vermelha), além de Eucalyptus sp (eucalipto), Grevillea 
robusta (grevilha), Salix babylonica (chorão) e Brachychiton 
populneum (perna-de-moça). 

As árvores de maior porte têm em média 12m de altura; as 
demais árvores aproximadamente 5-6m de altura. 

Árvores plantadas alinhadamente junto ao limite da gleba 
com a Av. A. J. Renner. 

Mancha V 4.530,37 São espécies consideradas como representativas da mancha 
Jacaranda mimosifolia (jacarandá-mimoso), Schinus 
terebinthifolius (aroeira-vermelha), Tipuana tipu (tipuana), 
Peltophorum dubium (canafístula), Brachychiton populneum 
(perna-de-moça), Myrsine sp (capororoca), Eucalyptus sp 
(eucalipto), Pinus (pinus), dentre outras. 

Mancha VI 6.444,32 Mancha formada por Eucalyptus sp (eucalipto). 

Mancha VII 5.024,77 São consideradas como representativas Inga vera e 
I.marginata (ingazeiros), Schinus terebinthifolius (aroeira-
vermelha), Tipuana tipu (tipuana), Allophylus edulis (chal-
chal), Enterolobium contortisiliquum (timbaúva), Bauhinia 
spp (pata-de-vaca), Senna macranthera (bolão-de-ouro), 
Cordia americana (guajuvira), Erythrina speciosa (mulungu), 
dentre outras. 

As árvores de maior porte têm em média 5m de altura (em 
especial exemplares de ingazeiros). A maior parte dos 
exemplares tem altura média de 2,5m. 

Em alguns locais (especialmente considerando a mancha 
VII) as mudas de árvores plantadas alinhadamente não 
vingaram, desta forma apresentando pequena densidade 
para a área da mancha. 

Têm destaque para as manchas exemplares de Ficus spp 
(figueiras nativas) e E. cristagalli (corticeira-do-banhado). 

Mancha VIII 19.609,51 
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3.2.4 Levantamento florístico preliminar 

Foram levantadas para a área prevista para o empreendimento 
(em estudo preliminar) 66 espécies vegetais, distribuídas em 30 famílias 
botânicas, apresentados na Tabela 3.1. 

As famílias que apresentam maior riqueza (quantidade de 
espécies levantadas) são: Fabaceae (14 espécies), Moraceae e Myrtaceae 
(ambas com 6 espécies) e Meliaceae (4 espécies), sendo que a maior parte 
das famílias são representadas por apenas uma ou duas espécies. 

Com relação às espécies identificadas para a área, 38 destas são 
consideradas “exóticas” e 26 “nativas”4 para o município de Porto Alegre, 
considerando a região fitogeográfica definida no item 3.2.3.1 como “Área de 
Tensão Ecológica”. 

Conforme o Figura 3.1, 58% das espécies identificadas são 
consideradas exóticas. No entanto esta não é uma distribuição relacionada 
aos indivíduos (árvores/arvoretas/arbustivos) presentes na área5, 
provavelmente com maior destaque para as espécies exóticas – são 
abundantes os exemplares de eucalipto, pinus, ligustro, extremosa, grevilha, 
casuarina, dentre outras espécies.  

 
Figura 3.1 – distribuição das espécies identificadas para a área: nativas ou exóticas 

para o município de Porto Alegre. 

Em termos de riqueza vegetal, consideram-se as Manchas I e II, 
respectivamente, com maior número de espécies. 

                                                           
4 Totalizando 64 espécies: duas das espécies encontradas para a área (Tabela 3.1), 
identificadas em nível de gênero, não foram avaliadas quanto à origem.  
5 Esta é uma avaliação que necessita o diagnóstico de todos os exemplares isolados e 
levantamento fitossociológico para as manchas vegetais. 
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Tabela 3.1 – Levantamento preliminar das espécies encontradas para a área de estudo. 
Legenda - hábito: AR (árvore), AT (arvoreta), AB (arbusto). 

Família Nome Científico Nome Popular Hábito Origem6 

ANACARDIACEAE Schinus terebinthifolius Raddi aroeira-vermelha AT Nativa 

APOCYNACEAE Nerium oleander Linn. espirradeira AT Exótica 

ARAUCARIACEAE Araucaria angustifolia araucária AR Exótica 

ARAUCARIACEAE Araucaria columnaris (Forst.) Hook. pinheiro-de-natal AR Exótica 

ARECACEAE Archontophoenix cf. cunninghamii H. Wendl. & Drude seafórtia AR Exótica 

ARECACEAE Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. jerivá AR Nativa 

ASTERACEAE Bacharis dracunculifolia DC. vassoura AB Nativa 

BORAGINACEAE Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. guajuvira AR Nativa 

BIGNONIACEAE Jacaranda mimosifolia D. Don jacarandá-mimoso AR Exótica 

BIGNONIACEAE Tabebuia cf. chrysotricha (Mart. ex DC.) Standley ipê-amarelo AR Exótica 

BIGNONIACEAE Tabebuia sp ipê AR - 

CACTACEAE Cereus hildemannianus K. Schuman tuna AR/EP Nativa 

CASUARINACEAE Casuarina cunninghamiana Miquel. casuarina AR Exótica 

ESTERCULIACEAE Brachychiton populneum Schott perna-de-moça AR Exótica 

EUPHORBIACEAE Ricinus communis L. mamona AB Exótica 

EUPHORBIACEAE Sebastiania commersoniana (Baill.)L.B. Smith & R.J. Downs branquilho AT Nativa 

FABACEAE Bauhinia cf. variegata L. pata-de-vaca AT Exótica 

                                                           
6 Espécie considerada nativa para o município de Porto Alegre. 



 
 

P-0329-Tx 92 Cap 3.2 Biótico 

 
19

Tabela 3.1 – Levantamento preliminar das espécies encontradas para a área de estudo. Continuação. 
Legenda - hábito: AR (árvore), AT (arvoreta), AB (arbusto). 

Família Nome Científico Nome Popular Hábito Origem7 

FABACEAE Bauhinia forficata Link pata-de-vaca AT Nativa 

FABACEAE Caesalpinea ferrea Mart. pau-ferro AR Exótica 

FABACEAE Calliandra tweediei Benth. topete-de-cardeal AB Nativa 

FABACEAE Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong timbaúva AR Nativa 

FABACEAE Erythrina cristagalli L.  corticeira-do-banhado AR Nativa 

FABACEAE Erythrina speciosa Andrews  mulungu AT Exótica 

FABACEAE Inga marginata Willd. ingazeiro AR Nativa 

FABACEAE Inga vera Willd. ingá-banana AR Nativa 

FABACEAE Mimosa bimucronata Kuntze maricá AB/AT Nativa 

FABACEAE Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. canafístula AR Exótica 

FABACEAE Schizolobium parahybum Blake guapuruvu AR Exótica 

FABACEAE Senna macranthera (DC.ex Colladon)H.S.Irvin & R.C. Barneby bolão-de-ouro AT Exótica 

FABACEAE Tipuana tipu (Benth.) Kutze tipuana AR Exótica 

LAURACEAE Cinnamomum zeylanicum Blume canela-da-índia AR Exótica 

LYTHRACEAE Lagesrtoemia indica Linn. extremosa AT Exótica 

MAGNOLIACEAE Magnolia soulangeana Soul. magnólia AB Exótica 

MALVACEAE Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna paineira AR Exótica 

MALVACEAE Hibiscus rosa-sinensis L. mimo-de-vêncus AB Exótica 

                                                           
7 Espécie considerada nativa para o município de Porto Alegre. 
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Tabela 3.1 – Levantamento preliminar das espécies encontradas para a área de estudo. Continuação. 
Legenda - hábito: AR (árvore), AT (arvoreta), AB (arbusto). 

Família Nome Científico Nome Popular Hábito Origem8 

MELIACEAE Cabralea canjerana (Vell.) Mart. canjerana AR Nativa 

MELIACEAE Cedrela cf. fissilis Vell. cedro AR Nativa 

MELIACEAE Melia azedarach Linn. cinamomo AR Exótica 

MELIACEAE Trichilia clausseni C. DC. catiguá AT Nativa 

MORACEAE Ficus cestrifolia Schott. figueira-mata-pau AR/EP Nativa 

MORACEAE Ficus elastica Roxb. seringueira AR Exótica 

MORACEAE Ficus luschnatiana (Miq.) Miq. figueira AR Nativa 

MORACEAE Ficus microcarpa Linn. F. figueira AR Exótica 

MORACEAE Ficus sp. figueira AR - 

MORACEAE Morus cf. nigra L.  amoreira AR Exótica 

MYRSINACEAE Myrsine cf. laetevirens (Mez) Arechav. capororoca AR Nativa 

MYRSINACEAE Myrsnie umbellata Mart capororoca AR Nativa 

MYRTACEAE Eucaliptus spp eucalipto AR Exótica 

MYRTACEAE Eugenia cf. involucrata DC. cerejeira AR Nativa 

MYRTACEAE Eugenia uniflora Linn. pitangueira AT Nativa 

MYRTACEAE Psidium cattleyanum Sabine araçazeiro AR Nativa 

MYRTACEAE Psidium guajava Linn. goiabeira AT Exótica 

MYRTACEAE Syzygium jambos (Linn.) Alston jambo AR Exótica 

                                                           
8 Espécie considerada nativa para o município de Porto Alegre. 
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Tabela 3.1 – Levantamento preliminar das espécies encontradas para a área de estudo. Continuação. 
Legenda - hábito: AR (árvore), AT (arvoreta), AB (arbusto). 

Família Nome Científico Nome Popular Hábito Origem9 

OLEACEAE Ligustrum lucidum W.T. Aiton ligustro AR Exótica 

PHYTOLACCACEAE Phytolacca dioica L. umbu AR Nativa 

PINACEAE Pinus sp. pinheiro-americano AR Exótica 

PROTEACEAE Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. grevilha AR Exótica 

RHAMNACEAE Hovenia dulcis Thunb. uva-do-japão AR Exótica 

RUTACEAE Citrus sp - AT Exótica 

RUTACEAE Murraya paniculata Jack. murraia AB Exótica 

SALICACEAE Populus nigra Linn. álamo AR Exótica 

SALICACEAE Salix babylonica Linn. chorão AR Exótica 

SAPINDACEAE Allophylus edulis (St.Hil.) Radlk. Ex Warm. chal-chal AT Nativa 

STERCULIACEAE Dombeya wallichii (Lindl.) Benht. astrapéia AB/AT Exótica 

ULMACEAE Trema micrantha (Linn.) Blume grandiúva AT Nativa 

- Não identificada10 nogueira AR Exótica 

 

                                                           
9 Espécie considerada nativa para o município de Porto Alegre. 
10 Espécie não identificada devido à ausência de folhas (espécie caducifólia). 
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3.2.4.1 Exemplares com especial interesse de 
preservação 

Dentre as árvores presentes na área, foram considerados como 
de especial interesse para preservação os exemplares constantes no Quadro 
3.2.  

Erythrina crista-galli (corticeira-do-banhado), com três 
exemplares inventariados, Ficus cestrifolia e Ficus luschnathina (figueiras 
nativas do Estado), ao todo oito exemplares, são espécies protegidas por lei 
(Código Florestal Estadual). Além disso, Araucaria angustifolia (araucária), um 
exemplar inventariado, é constante na lista de espécies ameaçadas de 
extinção para o Rio Grande do Sul. 

No entanto, são presentes na gleba mais representantes das 
espécies citadas, porém locadas dentre as manchas de árvores plantadas 
atualmente com pequeno porte (Manchas VII e VIII). Devido à dificuldade de 
localização (ausência no levantamento topográfico), estes exemplares não 
constam na Prancha 3.1. 

Quadro 3.2 – Exemplares considerados de especial interesse de preservação presentes 
na área e locados na Prancha 3.1. 

Nº Espécie Altura Localização 

01 Ficus cestrifolia (figueira-mata-pau) 10,00m Mancha I 

02 Ficus cf. luschnathinana (figueira) 3,50m * Mancha I 

03 Erythrina cristagalli (corticeira-do-banhado) 3,00m Mancha II 

04 Ficus cf. cestrifolia (figueira) 6,50m Mancha II 

05 Erythrina cristagalli (corticeira-do-banhado) 3,00m Mancha II 

06 Erythrina cristagalli (corticeira-do-banhado) 6,00m Mancha II 

07 Ficus cf. cestrifolia (figueira-mata-pau) 6,00m Mancha II 

08 Ficus cf. cestrifolia (figueira-mata-pau) 5,50m Isolado (pátio) 

09 Ficus cf. cestrifolia (figueira-mata-pau) 5,50m Isolado (pátio) 

10 Ficus cf. cestrifolia (figueira-mata-pau) 5,00m Isolado (pátio) 

11 Ficus luschnathinana (figueira) 5,50m Isolado (pátio) 

12 Araucaria angustifolia (araucária) 8,00m Mancha III 

* figueira jovem (epífita) sobre exemplar morto de timbaúva. 
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3.2.5 Impactos sobre o meio biótico ocorrentes na área 

São interferências antrópicas atualmente ocorrentes na área: 

• Dominância das comunidades herbáceas (gramíneas) em 
função do uso da área como campos de futebol, compondo a 
matriz da paisagem, e desta forma impedindo a regeneração 
da vegetação original. 

• Plantio de espécies arbóreas e arvoretas exóticas, dispersas 
na área, formando cortinas vegetais e manchas de mata e 
exemplares de espécies ornamentais nos jardins e passeios 
da gleba, tradicionalmente cultivadas em zonas residenciais.  

• Nas comunidades vegetais arbóreas identificadas como 
“manchas”, a regeneração das áreas é impossibilitada pela 
ausência de subosque. 

3.2.6 Áreas de maior interesse para preservação 

Do ponto de vista do meio biótico (relação fauna/flora) as áreas 
com maior interesse para conservação nos limites da gleba, podem ser 
consideradas as manchas arbóreas com exemplares de maior porte (plantio 
realizado, provavelmente, no final da década de 70 e início da década de 80- 
conforme item 3.2.3.2) e presença de espécies vegetais consideradas “imunes 
ao corte”. Estas comunidades (Manchas I, II e III) são locadas no quadrante 
sudeste da gleba. 

A manutenção deste espaço tem maior importância para a fauna, 
considerando os ambientes ocorrentes no entorno da gleba. As manchas 
arbóreas permitem locais para abrigo e oferta de alimento, visto a presença de 
espécies vegetais frutíferas para a avifauna.  

Sugere-se, portanto, que as áreas a serem utilizadas para 
a implantação do empreendimento incidam sobre os locais mais 
alterados pela ocupação antrópica (campos de futebol e plantio de 
eucaliptos/pinus) e sem a presença de exemplares vegetais imunes ao 
corte.  

Destaca-se que as palmeiras (nativas ou não), assim como outros 
exemplares com facilidade e/ou necessidade de transplante, são assim 
determinadas pela SMAM.  

Quanto aos exemplares de figueiras e corticeiras-do-banhado, seu 
deslocamento é permitido quando situado em área pública. Para as figueiras 
epífitas e árvores de pequeno porte (menores de 2m de altura) é solicitado o 
resgate, desde que transferidas para dentro da gleba em espaço não 
impactado pelo empreendimento. 
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Documentação fotográfica 

 

Foto 3.1 – Vista do limite leste da gleba (em 
segundo plano). Predomínio de áreas de 
campo com exemplares arbóreos isolados. 

 

Foto 3.2 – Paisagem dominante para a área: 
cobertura vegetal herbácea (campos de 
futebol), em primeiro plano, e cortina 
vegetal (eucalipto) em segundo plano. 

 

Foto 3.3 – Cobertura vegetal herbácea no 
Complexo Santo Inácio. Arvoretas exóticas 
dispersas (espirradeira e topete-de-cardeal). 

 

Foto 3.4 – Exemplares isolados (extremosa 
e pinus), em primeiro plano, e comunidade 
arbórea (Mancha 1), em segundo plano.  

 

Foto 3.5 – Interior da Mancha I: Plantio 
alinhado e ausência de subosque. 

 

Foto 3.6 – Vista da comunidade arbórea 
identificada como Mancha II. 
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Foto 3.7 – Vista da comunidade arbórea 
identificada como Mancha III: exemplares 
implantados distanciadamente. 

 

Foto 3.8 – Vista da comunidade arbórea 
identificada como Mancha IV: limite da 
gleba com o passeio da Av. A. J. Renner. 

 

Foto 3.9 – Exemplares de eucaliptos 
implantados alinhadamente, formando 
cortinas vegetais. Vista da vala de 
drenagem que atravessa a gleba. 

 

Foto 3.10 – Vista da comunidade arbórea 
identificada como Mancha VIII: plantio de 
exemplares jovens no limite com o Canal do 
DEP. 

 

Foto 3.11 – Mancha de árvores de pequeno 
porte e arbustos.  
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Prancha 3.1 – levantamento cobertura vegetal 
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3.3. Meio Antrópico  

3.3.1 Caracterização da evolução do uso e ocupação do 
solo na área estudada 

Para a área estudada, a descrição da evolução da ocupação na 
gleba será realizada tendo como fonte básica a análise de fotografias aéreas e 
fotografias de satélite de diferentes períodos entre 1966 e 2006.  

A interpretação das fotografias e mapa resulta na descrição de 
usos, atividades e elementos construídos da gleba e do seu entorno na data 
específica correspondente. Nesse contexto, na seqüência, são apresentas em 
ordem cronológica as interpretações das fotografias e mapa utilizados, que 
correspondem a momentos dos anos de 1966, 1973, 1982, 1991, e 2006. 

A área pretendida passou por diversas modificações do uso do 
solo ao longo dos anos. Anterior à década de 70, aproximadamente, a área 
fora utilizada para o cultivo do arroz, por conta das características do relevo e 
proximidade com cursos d´água de elevada disponibilidade hídrica. 

A figura 3.3.1 apresenta a situação de ocupação da gleba e do 
seu entorno no ano de 1966. A fotografia aérea mostra a área estudada sendo 
preparada para a rizicultura. Até este momento, a gleba não apresentava as 
ocupações constatadas atualmente. 

 
Figura 3.3.1 - Foto aérea da área estudada – ano 1966 (Fonte: METROPLAN). 

Até aquele momento, o entorno da gleba apresenta-se 
estruturado pela presença das Avenidas dos Estados e A. J. Renner, além da 
Rua Voluntários da Pátria. As duas últimas dão acesso à gleba, porém ainda 
não estavam completamente implantadas. A Avenida A. J. Renner, que se liga 
à Avenida Farrapos na extremidade sul, tem intersecção com a BR-290, de 
maneira precária, a norte. Ainda no entorno, nota-se a implantação recente do 
Núcleo Residencial Marechal Humberto Alencar Castelo Branco a sul da gleba. 
Ao leste há a presença de campos e áreas alagadiças e áreas de vegetação. 

Em 1973 (figura 3.3.2), já são verificadas as primeiras ocupações 
na área, as quais se referem ao Complexo Santo Inácio. Em relação ao cenário 
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anterior, ano de 1966, o uso do solo apresenta-se mais consolidado para o 
cultivo de arroz. 

Em relação ao entorno, na fotografia nota-se que a continuidade 
da Avenida A. J. Renner se dá na direção leste-oeste e sua conexão se dá a 
leste com a Avenida dos Estados. Ao norte, a implantação da BR 290 define o 
contorno da gleba. No limite sul, a implantação da A. J. Renner define outro 
contorno. 

 
Figura 3.3.2 - Foto aérea da área estudada – ano 1973 (Fonte: METROPLAN). 

A imagem de 1982 (figura 3.3.3) já mostra a execução do 
aterramento da área com resíduos da construção civil. Segundo informações 
de funcionários do Complexo Santo Inácio, os resíduos tiveram a sua origem, 
em grande parte, da obra de reformulação da Av. Assis Brasil. 

No entorno, pode-se verificar a consolidação da infra-estrutura da 
Av. A. J. Renner e Rua Padre Leopoldo Brentanho, bem como da implantação 
da RS-290, ao norte da área. 

 
Figura 3.3.3 - Foto aérea da área estudada – ano 1982 (Fonte: METROPLAN). 
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Em meados de 1991 (figura 3.3.5), as obras de aterramento da 
área mostrada na imagem de 1982 apresentam-se concluídas. Neste período, 
o aterro de resíduos da construção civil é executado na porção do terreno 
limítrofe à área vizinha. Segundo informações de funcionários do Colégio 
Santo Inácio, as obras do aterro foram concluídas em meados de 1999. As 
fotos abaixo mostram a execução do aterro na sua fase final. 

   

 

Figura 3.3.4 – Execução do aterro na área (Fonte: Complexo Santo Inácio, 1999). 

 

 
Figura 3.3.5 - Foto aérea da área estudada – ano 1991 (Fonte: METROPLAN). 
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No entorno, poucas alterações são verificadas no período 1982-
1991. 

A figura 3.3.6 apresenta a configuração atual da área. A imagem 
apresenta a reconstituição da cobertura vegetal em toda a área. No entorno 
poucas modificações são verificadas em relação à imagem de 1991, exceção 
feita a loteamento residenciais em frente à área, na Rua Padre Leopoldo 
Brentano.  

 
Figura 3.3.6 - Foto aérea da área estudada – ano 2006 (Fonte: Google Earth).  

3.3.2 Aspectos sobre o uso e ocupação do solo atual no 
Bairro Humaitá 

A estruturação urbana atual ocorreu de forma semelhante ao 
desenvolvimento de outros setores da cidade, isto é, através de 
parcelamentos do solo sob a forma de arruamentos, invasões e loteamentos 
irregulares, hoje objetos de regularização fundiária e urbanística, e 
loteamentos atendendo as normas estabelecidas. 

Para fins de análise da estruturação urbana, foram definidos 
quatro (4) setores com base: (i) na origem do seu parcelamento, (ii) na 
volumetria e (iii) no uso, conforme descrição a seguir. 

O primeiro setor está compreendido entre a av. Farrapos e as 
divisas sul do Núcleo Habitacional Castelo Branco e do Loteamento Parque 
Industrial Benópolis. É constituído por lotes originados de parcelamentos do 
solo na forma de arruamentos/desmembramentos anteriores a LC N° 43/79, 
portanto, sem destinação de áreas para equipamentos públicos comunitários 
(praças, escolas e outros). A sua ocupação é miscigenada com predomínio de 
pavilhões para fins industriais, serviços e comércio atacadista. Em termos de 
equipamentos públicos comunitários possui apenas duas escolas, a Escola 
Estadual do 1º Grau Incompleto Dr. C. Barbosa Gonçalves e a Escola Estadual 
do 1º Grau Lions Club Porto Alegre – Farrapos (na área da Trensurb). 

O segundo setor compreende o Núcleo Habitacional Castelo 
Branco, Vila Humaitá, Vila Tecnológica e Vila Pampa, que se originaram de 
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projetos de revitalização urbana desenvolvido pelo Município e COHAB/RS. 
Trata-se de setor que propicia à população equipamentos públicos 
comunitários adequados na forma de praças, escolas e creches e um Centro 
do Sesi. A sua ocupação dá-se na forma predominante de residências 
unifamiliares e ao longo da av. A. J. Renner localizam-se habitações 
multifamiliares e depósitos. 

O terceiro setor é constituído pelo Loteamento Parque Industrial 
Benópolis, cujo loteamento foi aprovado com base na Lei N° 1.233/54, 
destinando uma área para Parque de 182.386,16 m2, escola com 32.933,25 
m2 e praças com 28.149,59 m2. Trata-se de loteamento destinado 
originalmente para indústria e comércio atacadista, e que ao decorrer do 
tempo vem se transformando em residencial. Atualmente, a sua ocupação é 
aproximadamente de 1/3 indústria/comércio atacadista, 1/3 residencial 
multifamiliar e 1/3 é composto de vazios urbanos com tendência de ocupação 
residencial (está em construção um condomínio de habitação unifamiliar). 
Quanto ao setor industrial/atacadista, este se localiza predominantemente ao 
longo da Av. A. J. Renner, enquanto que os núcleos residenciais situam-se 
próximo à escola e um junto à Av. Amynthas J. de Moraes. 

O quarto setor localizado ao norte – no qual está inserida a área 
de interesse – situa-se entre a Av. A. J. Renner/Padre Leopoldo Brentano e a 
BR 290, e é constituído, basicamente, por três grandes propriedades, quais 
sejam, a da Faculdade do Trabalho, a área objeto deste estudo, as instalações 
da Metalúrgica Zamprogna, e ainda um núcleo de subabitação a nordeste. Em 
se tratando de parcelamento do solo, na forma de loteamento, este setor se 
consolidará pela ocupação deste vazio, o que significa a complementação da 
estruturação urbana via setor privado, de toda a área de estudo face à 
inexistência de outros vazios. 

A vocação de uso que vem ocorrendo no setor como um todo 
tende para uma ocupação predominantemente residencial, coexistindo com os 
usos industrial/comercial/serviços. Esta tendência à miscigenação é reforçada 
pelas diretrizes fixadas para a região pelo PDDUA onde predomina o 
zoneamento de usos na forma de Mista 4 e 5.  

Quanto à malha viária e acessibilidade, trata-se de setor urbano 
em fase de consolidação, cuja malha viária existente de caráter local está 
praticamente consolidada. O mesmo não ocorre com as vias que compõem a 
malha viária arterial, as quais estão parcialmente concluídas ou a serem 
executadas. Este sistema, de acordo com o Anexo 7.2 da LC N° 434/99, é 
formado pelos logradouros descritos a seguir: 

• Av. Voluntários da Pátria – gabarito projetado 32 metros; 

• Av. A. J. Renner – gabarito projetado 32 metros; 

• Av. Palmira Gobbi – gabarito 30 metros; 

• Av. José Aloísio Filho – gabarito 30 metros; 
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• Av. Ernesto Neugebauer – gabarito 25 metros; 

• Rua Dona Teodora – gabarito projetado 25 metros; 

• Av. Amynthas Jacques da Moraes – gabarito variável superior a 30 
metros; 

• Rua Padre Leopoldo Brentano – gabarito projetado 32 metros. 

Apesar de todas as vias recém relacionadas serem integrantes do 
Anexo 7.2, destaca-se as avenidas Voluntários da Pátria, A. J. Renner, Padre 
Leopoldo Brentano e a rua Dona Teodora cujo potencial de articulação 
viabilizam uma conectividade em nível regional (entre macrozonas e região 
metropolitana). As demais, apesar do porte, possuem uma função vinculada à 
acessibilidade interna, isto é, de caráter local. Além das vias recém citadas, 
entendemos como via a ser destacada a rua Frederico Mentz cuja largura 
projetada prevista pelo PDDUA é de 22 metros. 

O setor objeto deste estudo situa-se, em termos urbanísticos, 
num enclave peculiar no que diz respeito a sua acessibilidade, limitado por 
barreiras urbanas (BR-290 e Trensurb). Os portões de acessos restringem-se 
atualmente a três (acessos 1, 3 e 4), podendo-se agregar, no futuro, mais 3 
conexões: a vinculação com Canoas (acesso nº 2), o acesso ao Bairro 
Anchieta e zona leste da cidade através da ligação da av. A. J. Renner com a 
IV Perimetral (av. Fernando Ferrari) (acesso 6), e a vinculação da rua Dona 
Teodora com a III Perimetral (acesso 5). Conseqüentemente, trata-se de um 
setor que por questões físicas e econômicas, não apresenta viabilidade de se 
integrar a cidade de forma mais intensiva, ficando sua acessibilidade restrita 
aos acessos pontuais já relacionados. 

Atualmente, o acesso principal é realizado através da av. 
Farrapos/A. J. Renner, cuja via desenvolve-se em toda a extensão no sentido 
sul/norte e caracteriza o eixo longitudinal do setor (sul/norte) (acesso 4). O 
segundo acesso, em termos hierárquicos, é o que se dá através da av. 
Voluntários da Pátria (acesso 3) e o terceiro o da BR-290/av. Guilherme 
Schell/Canoas (acesso 1). 

O setor é limitado ao leste e sul pela linha do Trensurb, o qual 
propicia a utilização do modal Metrô através das Estações Anchieta e Farrapos. 

Do ponto de vista da acessibilidade para o pedestre, existe ainda 
conexão no acesso 6, através da Estação Anchieta do Trensurb, pela qual se 
pode chegar ao Bairro Anchieta/ CEASA, e no acesso 5, Rua Dona Teodora e 
Av. Farrapos/ Monumento do Laçador. 

As características específicas do sistema viário e mobilidade da 
área são descritas a seguir. 

• Avenida A. J. Renner  

Trata-se da avenida mais importante de acesso ao setor pela qual 
flui tráfego leve a pesado com fluxo intenso. É através desta via que se 
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desenvolve de forma mais intensa o transporte coletivo, veículos leves e 
pesados e automóveis. 

Atualmente devido a diversas ocupações irregulares, o passeio 
encontra-se reduzido, sendo ocupado por estabelecimentos comerciais e 
serviços informais (foto 3.3.1). A avenida A. J. Renner, no trecho 
compreendido entre a av. Farrapos e a av. Dona Teodora, encontra-se 
duplicada. No trecho entre a rua Dona Teodora e av. Pe. Leopoldo Brentano, 
encontra-se com pista simples. E finalmente, no seu último trecho, até 
encontrar a avenida Ernesto Neugebauer, existem duas pistas de rolamento. 

 

Foto 3.3.1 – Av. A. J. Renner entre a rua Dona 
Teodora e av. Amynthas de Moraes. 

• Avenida Voluntários da Pátria  

A av. Voluntários da Pátria é uma alternativa estratégica para 
quem quer acessar o setor utilizando a BR 290 ou a av. Castelo Branco. Trata-
se de uma via que dá suporte à av. A. J. Renner viabilizando o acesso ao setor 
pelo lado oeste. Em termos de infra-estrutura, esta via está implantada em 
duas pistas até o acesso do Shopping DC Navegantes (foto 3.3.2). A partir 
deste ponto, desenvolve-se por somente uma pista revestida com pavimento 
de blocos de concreto intertravados, sem a existência de passeios, os quais 
foram ocupados pelas habitações irregulares e invasões (Vilas IAP, Dab Dab, 
Esperança e ocupação do leito da Av. Voluntários da Pátria). 

Na altura da diretriz projetada n° 601, o leito da av. Voluntários 
da Pátria é ocupado por habitações irregulares, que seguem até a altura da 
avenida Pe. Leopoldo Brentano (foto 3.3.3), nas proximidades da área de 
ineresse. 
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Foto 3.3.2 - Av. Voluntários da Pátria 
esquina com rua Dona Teodora, nas 
proximidades do Shopping DC 
Navegantes. 

 

Foto 3.3.3 - Trecho final atual da av. 
Voluntários da Pátria, na altura da diretriz 
projetada n° 601. 

Salienta-se que, no trecho implantado, esta via recebe o fluxo 
intenso de caminhões devido às empresas e indústrias aí instaladas. 

• Avenida Padre Leopoldo Brentano 

Atualmente, a av. Padre Leopoldo Brentano desenvolve a função 
viária de caráter local. Apesar da função arterial estabelecida pelo PDDUA, 
trata-se de uma avenida incompleta em termos de infra-estrutura, 
prejudicando a sua conectividade com a malha viária arterial. 

A av. Pe. Leopoldo Brentano apresenta-se distinta em seus 
trechos. Entre a av. Voluntários da Pátria e a rua Frederico Mentz encontra-se 
não pavimentada com pista simples (foto 3.3.4); a partir da Frederico Mentz 
até o encontro com a av. A. J. Renner apresenta pista dupla pavimentada com 
pedra irregular e canteiro central arborizado. O primeiro trecho é caracterizado 
pela presença de residências, escola, comércio de pequeno porte e o CTG, com 
fluxo pequeno de veículos. Após a rua Frederico Mentz existem já instalados 
alguns prédios comerciais e de ensino onde se verifica um fluxo maior de 
veículos. 

 

Foto 3.3.4 - Trecho não pavimentado da av. 
Pe Leopoldo Brentano. 
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• Avenida Ernesto Neugebauer  

O trecho da av. Ernesto Neugebauer, entre a av. A. J. Renner e a 
BR-290, apresenta pavimentação com pedra irregular, existindo também 
trechos recapeados com pavimentação asfáltica. Observa-se grande fluxo de 
caminhões devido à existência do paradouro junto a Vila Adubos Trevo. O lado 
direito desta via, no sentido de Porto Alegre para Canoas, é limitado pelo muro 
do Trensurb.  

• Rua Frederico Mentz 

A rua Frederico Mentz encontra-se pavimentada na maior parte 
de sua extensão restando um trecho não pavimentado e sem passeio entre a 
rua Adelino Machado de Souza e rua Bambas da Orgia (foto 3.3.6). Ao longo 
desta via observa-se um grande número de empresas ali instaladas e o acesso 
aos loteamentos regulares implantados pela Prefeitura (Vila Tecnológica e 
Pampa) (foto 3.3.5). Ainda nesta avenida é grande o número de áreas com 
ocupações irregulares. 

  

Foto 3.3.5 - Loteamento Pampa. Foto 3.3.6 - Trecho não pavimentado da 
rua Frederico Mentz. 

• Rua Dona Teodora 

A rua Dona Teodora é uma antiga conexão da av. Farrapos com o 
bairro Humaitá. Na década de 1980, esta ligação foi interrompida pela 
construção da Linha 1 do Trensurb. 

Atualmente, a rua Dona Teodora é uma via de ligação interna dos 
bairros Humaitá e Navegantes, não sendo acessível pela av. Farrapos, onde 
permite apenas a passagem para pedestres, através de um túnel. 

3.3.3 Sítios e monumentos arqueológicos 

O município de Porto Alegre é potencialmente rico em patrimônio 
arqueológico, tanto nas áreas centrais, na forma de monumentos mais 
recentes, como na periferia, com antigas chácaras e sítios pré-coloniais. A 
área central tem um potencial arqueológico significativo em termos de 
arqueologia histórica do século XVIII e a área periférica é rica em sedes de 
chácaras e estâncias dos séculos XVIII e XIX. Nas florestas urbanas, tanto nas 
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zonas periféricas como nas zonas mais centrais, encontra-se com maior 
freqüência sítios da tradição arqueológica Tupiguarani. 

A caracterização preliminar do potencial arqueológico da área 
pretendida está sustentada nos levantamentos arqueológicos realizados para a 
realização do Relatório de Impactos Ambientais (RIA) do Loteamento Habitasul 
(PROFILL, 2004), vizinha a área em estudo, situada a leste da gleba.    

Segundo os levantamentos realizados naquele estudo, a maioria 
dos restos arqueológicos encontrados foram bastante modestos, sendo 
resultantes da atividade diária de antigos grupos humanos, como por 
exemplo, restos alimentares, fragmentos cerâmicos e artefatos líticos. 

Vale destacar que não foram realizadas investigações 
aprofundadas do subsolo em razão do aterro de caliça e entulho existente, 
como espessura média de 1,0m, dificultando sobremaneira o acesso e a 
localização de vestígios arqueológicos. O estudo ressalta que nestes locais 
somente com trabalhos de interferência no solo poderia ser detectada com 
maior precisão a ocorrência de vestígios sob o solo. 

Conforme descrito no estudo realizado para a área vizinha, os 
moradores locais entrevistados responderam não ter conhecimento sobre 
qualquer sítio arqueológico na área de interesse (Loteamento Habitasul), com 
base em achados de materiais indicadores, como remanescentes de cerâmica, 
artefatos líticos ou restos de arqueofauna. 

É importante destacar que em todos os locais percorridos para a 
realização do estudo referenciado não foram encontrados quaisquer vestígios 
relacionados a sítios arqueológicos nos espaços abertos e de maior exposição 
do solo. A avaliação preliminar não evidenciou a ocorrência de qualquer 
elemento patrimonial histórico na área de influência do empreendimento, seja 
histórico ou pré-colonial. 
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4. RESTRIÇÕES LEGAIS E AMBIENTAIS PARA A ÁREA DA 
ARENA TRICOLOR 

Quanto às restrições legais para ocupação da área considerou-se 
principalmente, as questões relativas à legislação federal, estadual e 
municipal. Já as questões técnicas constituem aquelas que não são definidas 
por lei, mas o município de Porto Alegre “adota” para a aprovação de novos 
empreendimentos. Neste capítulo, será tratado objetivamente cada critério, a 
saber: plano diretor, meio físico, meio biótico e meio antrópico. 

4.1. Aspectos Urbanísticos, Planos e Programas 

4.1.1 Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental 
de Porto Alegre – PDDUA 

Neste item, exclusivamente, serão avaliadas as duas áreas 
(Humaitá e Azenha) de acordo o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Ambiental de Porto Alegre – PDDUA (Lei Complementar 434/94). 

 Conforme PDDUA, as glebas estão localizadas em Área de 
Ocupação Intensiva, caracterizada como uma “área que, conciliada com a 
proteção do Patrimônio Ambiental, se caracteriza como prioritária para fins de 
urbanização” (Art. 27 §1º).  

O território municipal encontra-se dividido em nove macrozonas, 
conforme as peculiaridades e potencialidades de cada uma delas. 
A área da gleba do Humaitá está inserida na Macrozona 2 – Corredor de 
Desenvolvimento. Segundo o PDDUA, esta zona “constitui a área entre a BR-
290, a Av. Sertório e a Av. Assis Brasil, sendo estratégica para 
empreendimentos auto-sustentáveis de polarização metropolitana, com 
integração de equipamentos como o Aeroporto e as Centrais de Abastecimento 
do Rio Grande do Sul - CEASA S.A.” Já a gleba da Azenha está inserida na 
Macrozona 1 - Cidade Radiocêntrica, que, de acordo com o PDDUA, “engloba o 
território compreendido pelo Centro Histórico e sua extensão até a III 
Perimetral, constituindo a área mais estruturada do Município, com incentivo à 
miscigenação e proteção ao patrimônio cultural” 

A zona de uso que incide tanto na gleba do Humaitá, quanto na 
Azenha faz referência à Área Especial – Interesse Institucional. De acordo com 
o PDDUA, “são lugares da cidade onde existem equipamentos de atendimento 
à população como o aeroporto, centro administrativo, universidades, hospitais, 
quartéis, clubes e hidráulicas, dentre outros. 

A implantação de empreendimentos em Área Especial de 
Interesse Institucional, conforme PDDUA (capítulo 5 – art.55 a 65), demanda 
análise diferenciada, devendo observar acordos e condicionantes 
específicos e é objeto de Estudo de Viabilidade Urbanística com vistas 
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à análise de suas características diferenciadas e à verificação da 
necessidade de realização de Estudo de Impacto Ambiental. 

Portanto, para o desenvolvimento de projetos, deverá ser 
considerado Regime Urbanístico específico. De acordo com parecer nº 092/08 
da CAUGE foram definidas as seguintes diretrizes: 

a) Índice de aproveitamento = 1,3. O Município autorizará 
a título não oneroso, IA máximo=2,4 a ser retirado do 
estoque de solo criado da respectiva UEU para atender o 
empreendimento, para uso em qualquer imóvel na região 
Humaitá. 

Obs: 1 – Poderá ser utilizada aquisição de solo criado 
limitado a índice de aproveitamento = 3,0 
(instrumento legal permitirá excepcionalidade 
ao PDDUA que para o local é restringido a 
IA=2,0. 

2 – Obedecer limites de altura referente ao V 
COMAR  

b) Taxa de ocupação: TO = 75% 

Obs: Possibilidade de adoção da TO=90% na base, 
mediante projeto especial e avaliação, mediante estudo 
de impacto ambiental. 

c) Volumetria: 52 metros (volumetria superior até máximo de 
80 metros somente através de projeto especial, mediante 
estudo de impacto ambiental). 

d) Recuo de Jardim: 4,00m 

e) Parcelamento do Solo: Doação de equipamentos públicos 
comunitários compatível ao uso residencial a ser gerado, na 
proporção definida por estudo de impacto ambiental. 

f) Estruturação Viária: mediante avaliação de estudo de 
impacto ambiental, observando as diretrizes básicas: 

1. Via projetada no prolongamento da Av. A.J.Renner 
ligando-se com a Av. Voluntários da Pátria (sentido 
norte-sul), com largura de 32,00 metros. 

2. Via projetada dividindo área institucional da área 
privada, ligando-se à via projetada acima citada 
(sentido leste-oeste), com largura de 30,00 metros. 

3. Eliminação da Diretriz 603 através de resolução a ser 
encaminhada ao CMDUA. 
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4. Observar ligações viárias com a região 
metropolitana. 

As avenidas Padre Leopoldo Brentano, Voluntários da Pátria, e 
A.J.Renner constituem importantes eixos estruturadores da malha viária do 
Município, classificadas como vias arteriais de 2º nível. Conforme análise da 
infra-estrutura viária da região, a SPM verificou que o tecido urbano encontra-
se bem ordenado com o predomínio de vias arteriais e coletoras, 
estabelecendo a integração com o projeto da IV Perimetral (av. Fernando 
Ferrari) e com a região metropolitana através de ligações articuladas.  

Esta região do município é caracterizada pelos crescentes núcleos 
de ocupação residencial e pelo desenvolvimento de atividades industriais e 
serviços que demandam um sistema viário adequado para atender as 
demandas atuais e futuras. 

Antecipando o impacto que um empreendimento deste porte irá 
gerar no local, as diretrizes básicas solicitadas visam criar conexões que 
qualifiquem a estruturação urbana, a circulação e acessibilidade, criando 
alternativas de deslocamento com a redução de trajetos e distâncias a 
percorrer, sem o comprometimento das vias já existentes e do entorno 
consolidado. 

O regime urbanístico da área está apresentado na figura 4.4.1.  

4.1.2 Programa Integrado Entrada da Cidade (Piec) 

O Programa Integrado Entrada da Cidade (Piec) , gerenciado pela 
Secretaria Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico (SMGAE), tem 
o objetivo de promover a reintegração dos bairros Humaitá, Farrapos e parte 
do bairro Navegantes com a cidade, através de melhorias em termos de 
habitação, infra-estrutura  viária, recuperação paisagística, desenvolvimento 
social e comunitário. 

Novos investimentos privados como empreendimentos 
imobiliários e incrementos das atividades empresariais e comerciais, têm sido 
atraídos para a região devido à duplicação da Avenida Dona Teodora, à 
construção do Viaduto Leonel Brizola, à execução de obras de infra-estrutura e 
à implantação de novos loteamentos habitacionais populares.  

Atualmente, há quatro frentes de trabalho da prefeitura em 
execução no Piec: o Viaduto Leonel Brizola, a duplicação da Avenida Dona 
Teodora (ambas com previsão de término em outubro de 2008), a construção 
do loteamento habitacional na Avenida Frederico Mentz, 375, com 190 
unidades habitacionais e uma unidade de triagem, além da reforma da Casa 
de Bombas n°5 do Departamento de Esgotos Pluviais, na Avenida Frederico 
Mentz. 
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Figura 4.1.1. Regime Urbanístico 
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4.2 Aspectos Bióticos  

4.2.1. Quanto à presença de mata nativa e espécies 
vegetais imunes ao corte 

4.2.1.1 Código Florestal do Rio Grande do Sul: Lei nº 
9.519, de 21 de janeiro de 1992 

Segundo os artigos 33 e 35 da presente lei, é proibido em todo o 
Estado do Rio Grande do Sul, o corte das espécies nativas de Ficus sp e 
Erythrina sp, além de proibir ou limitar o corte das espécies vegetais 
consideradas em via de extinção, raras ou endêmicas e ameaçadas de 
extinção.  

Na realização de levantamento expedito da Cobertura Vegetal 
para a área (Capítulo 3.2) foram verificados exemplares de figueiras nativas 
(Ficus spp) e corticeiras-do-banhado (Erythrina cristagalli), imunes ao corte, 
bem como exemplar de araucária (Araucaria angustifolia), totalizando 12 
exemplares. A última espécie mencionada é presente na Lista das Espécies 
Ameaçadas da Flora do Rio Grande do Sul. 

No entanto, ressalta-se que ocorrem na área outros 
representantes das espécies nativas de Ficus spp e Erythrina cristagalli, 
locados em manchas de plantio arbóreo recente (exemplares de pequeno 
porte), paralelas ao canal do DEP1. 

Com realização de levantamentos florísticos detalhados 
(considerando maior destaque aos exemplares herbáceos e epítifas) podem 
ser encontrados outras espécies apontadas como ameaçados de extinção.  

4.2.1.2 Mata Atlântica 

a) delimitação do Bioma Mata Atlântica 

Conforme a Lei n° 11.428 de 22 de dezembro de 2006, artigo 2°: 

“Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma 
Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e 
ecossistemas associados, com as respectivas delimitações 
estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, conforme regulamento: Floresta Ombrófila 
Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de 
Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 
Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os 
manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, 
brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste”.  

                                                           
1 Maior detalhamento da localização destes exemplares e quantificação de 
representantes por espécie necessita de detalhamento topográfico. 
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No que refere ao enquadramento fitogeográfico, o município de 
Porto Alegre localiza-se dentro da chamada “Área de Tensão Ecológica” (Figura 
3.1 do Capítulo 3.2 – Meio Biótico), contato Estepe-Floresta Estacional, de 
acordo com IBGE (2004). Atualmente área já sofreu ações antrópicas que 
alteraram por completo a cobertura vegetal original, conforme apresentado no 
Capítulo 3.3 – Meio Antrópico. 

De acordo com o enquadramento fitogeográfico referido, a área 
em questão está inserida no Bioma Pampa, sobre o qual não incidem as 
restrições quanto à ocupação previstas pela Lei Federal 11.428/06 
para o Bioma Mata Atlântica. 

4.2.1.3 Vegetação clímax 

São consideradas Reservas Ecológicas (Resolução CONAMA 
04/85) a vegetação natural das áreas metropolitanas definidas em lei, 
quando esta “se encontra em clímax em estágios médios e avançados de 
regeneração”. 

De acordo com levantamento expedito realizado para a 
Cobertura Vegetal, não foi definido área(s) de vegetação 
remanescente(s) ou em estágio sucessional médio ou avançado 
(“vegetação clímax”).  Conforme capítulo 3.2 (Meio Biótico), as manchas 
arbóreas são ocorrentes na gleba em função de plantio realizado, incluindo 
espécies nativas e exóticas, com ausência de subosque. Da mesma forma, os 
locais com cobertura vegetal herbácea (campo) estão presentes em áreas 
cultivadas para campos de futebol e jardins. 

4.2.1.4 Resolução do CONAMA N° 02, de 18 de abril de 
1996 

Conforme o Art. 1° da respectiva Resolução:  

“Para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela 
destruição de florestas e outros ecossistemas, o licenciamento do 
empreendimento de relevante impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento 
no EIA/RIMA, terá como um dos requisitos a serem atendidos 
pela entidade licenciada, a implantação de uma unidade de 
conservação de domínio público e uso indireto, preferencialmente 
uma Estação Ecológica, a critério do órgão licenciador, ouvido o 
empreendedor”. 

§ 1º Em função das características da região ou em situações 
especiais, poderão ser propostos o custeio de atividades ou 
aquisição de bens para unidades de conservação públicas 
definidas na legislação, já existentes ou a serem criadas, ou a 
implantação de uma única unidade para atender a mais de um 
empreendimento na mesma área de influência.  
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Assim sendo, esta Resolução implica no repasse de recursos. 
Conforme prevê o Art. 2º “o montante dos recursos a serem empregados na 
área a ser utilizada, bem como o valor dos serviços e das obras de infra-
estrutura necessárias ao cumprimento do disposto no artigo 1º, será 
proporcional à alteração e ao dano ambiental a ressarcir e não poderá 
ser inferior a 0,50% (meio por cento) dos custos totais previstos para 
implantação do empreendimento”. 

4.2.1.5 Presença de espécies animais ameaçadas de 
extinção 

A Lei Federal n0 4.771/1965 (Código Florestal Federal) define as 
formações vegetais naturais que abrigam espécies da fauna nativa com 
especial interesse de preservação consideradas como de Áreas de Preservação 
Permanente (APP), conforme transcrito a seguir: 

Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanente, 
quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e 
demais formas de vegetação natural destinadas: 
a)  a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

Provavelmente na área de interesse não tem a presença de 
animais ameaçados de extinção. Em função das alterações antrópicas 
realizadas (Capítulo 3.2 – Meio Biótico) não foram identificados ambientes com 
cobertura vegetal remanescente e/ou em estágio avançado de regeneração. 

Muitas espécies da fauna nativa não são capazes de se adaptar 
em um ambiente radicalmente modificado e/ou isolado em regiões assim 
definidas, desta forma limitando o fluxo dos animais, especialmente aqueles 
com menor capacidade de dispersão, especialmente anfíbios, répteis e 
mamíferos terrestres. 

Além do mais, em levantamento faunístico realizado para área 
que faz limite com a gleba, não foram observados a ocorrência de espécies da 
fauna ameaçada de extinção. 

Assim sendo, é necessário a realização de inventário faunístico 
para a área, o qual comprovará a ausência ou definirá a presença de animais 
ameaçados, raros e/ou endêmicos e migratórios, através da aplicação de 
técnicas consagradas em campo. Neste caso, os ambientes de incidência 
destas espécies deverão ser diagnosticados, delimitados e preservados2. 

                                                           
2 A alternativa de criação de uma RPPN – Reserva do Patrimônio Natural Particular, a 
qual permite a posse e a responsabilidade do proprietário, permite o controle da sua 
conservação e administração, podendo beneficiar-se do IPTU Ecológico, conforme 
prevê a Legislação Municipal. 
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4.2.2. Quanto à presença de Unidades de Conservação na 
região 

4.2.2.1. Resolução do CONAMA nº. 13, de 06 de Dezembro 
de 1990 

Segundo a Resolução do CONAMA nº 13/1990 é previsto: 

Art. 2º - Nas áreas circundantes das Unidades de Conservação, 
num raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa afetar 
a biota, deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão 
ambiental competente.  

Parágrafo Único - O licenciamento a que se refere o caput deste 
artigo só será concedido mediante autorização do responsável 
pela administração da Unidade de Conservação.  

A área destinada à implantação do empreendimento está 
localizada aproximadamente a 1,0 km da APA do Delta do Jacuí e do Parque 
Delta do Jacuí.  

As duas unidades de conservação identificadas são descritas 
sucintamente a seguir. 

  
Fonte: Google Earth 

Área de Proteção Ambiental 
(APA) Delta do Jacuí 

Localização: Canoas, Nova Santa 
Rita, Triunfo e Eldorado do Sul 

Área total: 22.826,39 hectares 

Criação: 2005 

Administração: Estadual (DEFAP/ 
SEMA) 

É uma unidade de conservação de 
uso sustentável3, criada pela Lei 
Estadual nº 12.371, em 11 de 
novembro de 2005. 

A APA Delta do Jacuí é constituída por terras públicas e privadas, 
e abrange áreas dos municípios mencionados. Dentro da APA Delta do Jacuí 
está inserido o Parque Estadual Delta do Jacuí. 

                                                           
3 Uso sustentável “é a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 
economicamente viável” (Lei nº 9.985/ 2000 – Institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC). 
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(foto obtida no site www.popa.com.br) 

 
Parque Estadual do Delta do 
Jacuí 

Localização: Canoas, Nova Santa 
Rita, Eldorado do Sul e Triunfo 

Área total: 14.242,05 hectares 

Criação: 2005 

Administração: Estadual (DEFAP/ 
SEMA) 

 

O Parque Delta do Jacuí é uma unidade de conservação de 
proteção integral4. Foi criado através do Decreto nº 24.385, de 14/01/1976, e 
alterado pela Lei Estadual nº 12.371, em 11 de novembro de 2005. 

Desta forma destaca-se que, para a execução da atividade 
ali pretendida, é necessária a obtenção de licença emitida pelo órgão 
competente, assim como a anuência (concordância) da implantação do 
empreendimento pelo responsável da administração da Unidade de 
Conservação. 

                                                           
4 Proteção integral “é a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas 
por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos 
naturais” (Lei nº 9.985/ 2000 – Institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). 
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4.3. Aspectos Físicos  

4.3.1. Quanto à presença de recursos hídricos 

O artigo 2º da Lei Federal nº 4771/1965, que institui o Código 
Florestal, considera de preservação permanente a vegetação situada ao longo 
dos cursos d´água, em faixa marginal mínima de 30,0 m para os cursos 
d’água com menos de 10m de largura, bem como áreas de nascentes (ainda 
que intermitentes e em qualquer situação topográfica) num raio de 50,0 m.  

Além do Código Florestal Federal, outras legislações incidem 
sobre as drenagens e as denominadas áreas de preservação permanente, 
previstas nas seguintes leis: Código Florestal do Rio Grande do Sul: lei nº. 
9.519, de 21 de janeiro de 1992 e a Resolução do CONAMA nº. 303 de 20 de 
março de 2002. 

A Resolução Nº 303 de 20 de março de 2002, que dispõe sobre 
parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente, em seu 
Art 3º constitui Área de Preservação Permanente: 

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em 
projeção horizontal, com largura mínima, de: 

a) trinta metros, para o curso d`água com menos de dez metros 
de largura; 

III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem 
mínima de: a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas 
consolidadas; 

Conforme apresentado no item referente à caracterização dos 
aspectos hidrológicos, não há a presença de recursos hídricos naturais na 
área, somente o canal do DEP, ao longo da RS-290.  

A despeito deste canal de drenagem não corresponder a um curso 
d´água natural, com base na experiência no licenciamento de áreas com 
similar peculiaridade, para alguns casos a SMAM tem exigido a aplicação da 
norma descrita acima. Neste caso particular, em razão da diretriz de 
implantação do prolongamento da Av. Voluntários da Pátria, acredita-se que o 
cumprimento de tal norma não será exigido. 

Entretanto, conforme apresentado posteriormente no zoneamento 
proposto, por precaução, a faixa de 30,0 do canal referente à APP é 
classificada como área imprópria de ocupação. 

4.3.2 Topo de Morro  

A legislação ambiental brasileira define, no artigo 2 da Lei 4771 
de 15 de setembro de 1965, as áreas de preservação permanente, 
regulamentada pela Resolução do CONAMA 303/2002. O topo de um morro é 
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uma destas áreas, sendo que a definição de topo de morro é dada na 
resolução n° 04 de 18 de setembro de 1985. Nesta resolução, no artigo 2, 
morro ou monte é definido como uma “elevação do terreno com cota do topo 
em relação à base entre 50 (cinqüenta) a 300 (trezentos) metros e encostas 
com declividade superior a 30% (aproximadamente 17°) na linha de maior 
declividade”. Monte “se aplica de ordinário a elevações isoladas na paisagem”. 
No artigo 3, da mesma resolução, reservas ecológicas são definidas “no topo 
de morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de 
nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação em 
relação à base”.  

Nos termos apresentados, a área em estudo não apresenta 
restrição de ocupação motivada pela presença de topos de morro. 

4.3.3 Quanto à declividade do terreno 

Com relação à declividade do terreno, o Código Florestal Federal 
(Lei Federal n° 4.771 de 15 de setembro de 1965, artigo 2º) define como área 
de preservação permanente as encostas ou parte destas com declividade 
superior a 45º, considerada como Reserva Ecológica pela Resolução do 
CONAMA n° 04 de 1985. 

A Lei Federal nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979 rege o 
parcelamento do solo urbano, mediante loteamento ou desmembramento. De 
acordo com esta lei, em seu artigo 4º, parágrafo único, “não será permitido o 
parcelamento do solo: I - em terrenos alagadiços e sujeitos a inundação, 
antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;... 
III - em terrenos com declividade igual ou superior a 30%...; IV- em 
terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; e V- em 
áreas de preservação ecológica ou poluídas, até sua correção”. 

Com base nas normas vigentes, a área em estudo não possui 
restrição de ocupação em razão da presença de porções do terreno 
com declividade proibitiva, ou seja, acima de 45%, para qualquer que 
seja o uso. 

Por outro lado, entretanto, em razão das baixas cotas e terreno 
extremamente plano verificadas no bairro Humaitá, o Departamento de 
Esgotos Pluviais (DEP) apresenta como diretriz o aterramento da área até a 
cota 3,00 m – de acordo com o levantamento aerofotogramétrico de 1982 a 
área encontra-se variando da cota 0,80 m a 3,40 m – a fim de permitir uma 
drenagem eficiente para o sistema de microdrenagem público. 

Vale destacar que este levantamento mostra-se desatualizado em 
razão dos demais processos de aterramento realizados na gleba a partir da 
sua data de execução.  
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4.4. Aspectos culturais históricos  

A Lei Federal Nº 3924/1961 prevê que as áreas que abrigam a 
existência de jazidas culturais ou históricas são consideradas como bens 
patrimoniais da união. Assim sendo, nestas áreas devem ser realizadas 
pesquisas, devidamente autorizadas pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio 
Histórico Artístico Cultural e acompanhadas pelo Museu Felizardo Furtado 
Museu José Joaquim Felizardo, órgão da Secretaria Municipal de Cultura de 
Porto Alegre.  

A princípio, com base nos levantamentos realizados para a área 
vizinha, é pouco provável a existência de patrimônio arqueológico na área em 
estudo. Esta constatação pode ser atribuída não somente pela proximidade da 
área em relação à gleba de referência (loteamento Habitasul), mas inclusive 
pelas edificações já existentes na área e, sobretudo, pelas modificações 
ocorridas no terreno ao longo dos anos como, por exemplo, a sua utilização 
disposição de resíduos da construção civil.  

Para fins de um diagnóstico detalhado, contudo, deve-se proceder 
a um levantamento que inclua a utilização de tradagens e sondagens 
estratigráficas, durante a realização do processo de licenciamento ambiental 
do empreendimento. 
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4.5. Outros aspectos importantes a serem considerados  

4.5.1 Consulta ao DNPM  

Em consulta ao DNPM (Departamento Nacional de Produção 
Mineral) e no site do departamento (www.dnpm.gov.br), não foi verificado a 
existência de processos de requerimento de direitos minerários do subsolo da 
área em estudo. 

4.5.2 Preservação de área verde permeável  

Outra questão em especial é da exigência municipal 
(determinação da atual da SMAM) que tem exigido a reserva mínima de 20% 
da área total com cobertura vegetal (podendo ser mata ou vegetação 
rasteira), como a área a ser preservada (área verde permeável), excetuando-
se as áreas de preservação permanente e ou formações exóticas.  

4.5.3 Procedimentos para supressão vegetal em Porto 
Alegre (Decreto Nº 15.418/2006) 

O Decreto Municipal Nº 15.418/2006, o qual dispõe sobre a 
supressão vegetal, transplante, podas de espécimes vegetais e dá outras 
providências.  

O anexo de referido Decreto estipula o número de mudas a 
compensar a supressão vegetal (exemplares solicitados em Autorização 
Especial de Remoção Vegetal - AERV), quer seja os indivíduos isolados ou sob 
a forma de maciços vegetais, incluindo os exemplares de espécies 
consideradas “exóticas”. 

Considerando que o decreto estipula um valor de R$ 42,68 por 
muda, recomenda-se evitar a supressão vegetal de grandes áreas com 
cobertura vegetal arbórea sob a forma de maciços1. 

O Quadro 4.1 apresenta o número de mudas para compensação 
das manchas de cobertura vegetal delimitadas para a gleba em levantamento 
preliminar realizado (Capítulo 3.2 - Meio Biótico), como forma de previsão de 
custos – não estão incluídos no cálculo os exemplares vegetais com altura 
igual ou superior a 2m isolados na área2 e os exemplares alinhados em forma 
de cortina-vegetal. 

É necessário esclarecer que os dados das manchas (altura média 
e classificação da cobertura vegetal), apresentados no Quadro 4.1, não são 
assim definidos no laudo de cobertura vegetal. No entanto, na tabela de 
compensação do decreto, os “vegetais em mancha” subdividem-se em: 

                                                           
1 Os valores a compensar a supressão da cobertura vegetal para o município de Porto 
Alegre, atualmente, tem assumido valores muitas vezes superiores à implantação de 
empreendimentos. 
2 Compensação dos exemplares isolados assim exigido pelo SMAM. 
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bananal; taquaral; pioneiras nativas; nativas em estágio médio de 
regeneração; nativas em estágio avançado de regeneração. 

De acordo com o Capítulo 3.2 (Meio Biótico), as manchas 
arbóreas não são remanescentes e não apresentam subosque (em estágio de 
regeneração), sendo exemplares de espécies nativas e exóticas plantados de 
forma alinhada (igual distância entre as árvores). 

Portanto, o cálculo de mudas é realizado para as manchas 
“pioneiras nativas” com altura média de “até 5m” ou “5-7m” – a ser solicitado 
à SMAM como forma de enquadramento ao decreto. 

Quadro 4.1 – Estimativa preliminar do número de mudas para compensação das 
manchas arbóreas presentes na área de acordo com levantamento preliminar. 

Mancha 
Área 
(m2) 

Altura 
média* 

Classificação da 
mancha* 

Nº de 
mudas 

Valor (R$) 

Mancha I 7.565,16 5-7m “pioneiras nativas” 3.782 161.470,78 

Mancha II 2.000,13 5m “pioneiras nativas” 600 25.614,46 

Mancha III 9.304,25 5-7m “pioneiras nativas” 4.652 198.589,91 

Mancha IV 879,38 5m “pioneiras nativas” 264 11.261,69 

Mancha V 4.530,37 5m “pioneiras nativas” 1.359 58.017,73 

Mancha VI 6.444,32 5-7m “pioneiras nativas” 3.222 137.547,57 

Mancha VII 5.024,77 5m “pioneiras nativas” 1.507 64.349,21 

Mancha VIII 19.609,51 5m “pioneiras nativas” 5.883 251.127,23 

TOTAL 21.269 907.706,92 

* Intervalo de altura média da mancha e classificação realizada de acordo com a tabela do 
ANEXO I do Decreto 15418/06, como forma de solicitação para enquadramento da cobertura 
vegetal. 

4.5.4 Restrições ao uso do solo em relação à Portaria Nº 
1141/GM5 

Trata-se de Portaria do Departamento de Aviação Civil que 
identifica as Zonas de Ruído do Aeroporto Internacional Salgado Filho e 
estabelece os usos e ocupação permitidos neste zoneamento. No caso 
analisado, a área de interesse não sofre qualquer restrição advinda desta 
portaria. 

4.5.5 Bacias de amortecimento  

A ocupação do lote ocasiona o aumento das áreas impermeáveis 
e, conseqüentemente, resulta em um aumento do volume escoado 
superficialmente. No desenvolvimento do projeto deverão ser reservadas 
áreas para o acúmulo das águas pluviais com o intuito de compensar este 
acréscimo de volume superficial. 

Em função dos futuros cenários de implantação do 
empreendimento será exigida a adoção de medidas de controle do escoamento 
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superficial, tais como bacia de detenção, pavimentos permeáveis, trincheiras 
de infiltração, dentre outras. 

A solução bacia de amortecimento vem sendo bastante adotada 
pelo DEP/PMPA e consiste na utilização de um reservatório temporário para o 
controle das vazões escoadas.  

Segundo diretriz do DEP, o volume de detenção deverá atender 
ao Decreto 15.371/06, que corresponde a 4,25% da área impermeável do 
terreno. Esse volume de armazenamento pode ser segmentado em várias 
estruturas, a critério do projetista. 

A localização do reservatório, determinada pelo projetista e 
apresentada na planta de EVU, deverá permitir a coleta das águas pluviais do 
empreendimento precedendo à ligação ao canal/arroio de drenagem 
disponível. 

4.5.6 Sistema de captação para aproveitamento das águas 
pluviais  

Nos processos de licenciamento ambiental em atendimento a 
Resolução da 4° Conferência Municipal do Meio Ambiente, realizada em 
maio/06, inclui-se a necessidade da previsão de sistema de captação de água 
da chuva. Estes sistemas podem ser projetados para a captação das águas de 
telhados as quais serão armazenadas em cisternas para posterior utilização na 
irrigação das áreas verdes e limpeza de pisos. 

4.5.7 Utilização de produtos florestais com procedência 
certificada  

Quando da implantação do empreendimento, os produtos 
florestais (madeiras) deverão apresentar documentos que certifique sua 
origem e procedência de forma legal prevista na legislação. 
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5. AVALIAÇÃO DAS ÁREAS PARA OCUPAÇÃO  

A partir da realização do diagnóstico ambiental preliminar e do 
mapeamento das áreas com restrições legais foram determinadas os seguintes 
níveis quanto à possibilidade de ocupação: áreas aptas à ocupação, área 
impróprias à ocupação e áreas com restrição à ocupação. 

O objetivo deste zoneamento é o de apresentar as possíveis 
restrições encontradas pelo empreendedor, quanto à viabilidade ambiental do 
projeto no processo de licenciamento. Desta forma, as áreas definidas neste 
zoneamento permitirão o desenvolvimento do projeto em consonância com a 
legislação ambiental e com as características naturais do local. 

O produto final desta avaliação preliminar foi realizado a partir do 
cruzamento das restrições legais à ocupação urbana, definidas no item 
anterior pela legislação vigente, e das características naturais do terreno 
(vegetação, recurso hídrico, declividade, etc). 

Com o objetivo de gerar um mapa visando à ocupação urbana do 
lote e indicar a área destinada à implantação de parques, praças e de 
preservação, considerou-se os seguintes aspectos: 

• Áreas de preservação permanente, definidas pela 
legislação; 

• Presença e estado de conservação dos recursos naturais, 
(flora/fauna/recursos hídricos/solos/hidrogeologia); 

• Áreas de uso antrópico consagrado ou de menor 
importância para a preservação ambiental; 

5.1 Resultados obtidos  

A prancha 5.1 apresenta o mapa de áreas prioritárias à ocupação 
urbana do lote. Conforme apresentado o lote foi subdividido em três áreas 
distintas, a saber: 

• Áreas impróprias à ocupação urbana  

Nestas áreas não é permitida a ocupação, conforme prevê a 
legislação ambiental, estas são definidas como áreas de preservação 
permanente (APP). O limitante neste caso se refere ao canal do DEP, 
localizado entre a área de interesse e a RS-290. 

É importante salientar que a demarcação APP na faixa marginal 
(APP) dos canais de drenagem (DEP ou DNOS) não é uma exigência 
irrevogável da SMAM, dependendo do caso. Neste estudo, esta área foi 
definida como área imprópria com o intuito informar o empreendedor da 
possibilidade de exigência pelo órgão ambiental, com base na experiência em 
outros locais do município. 
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• Áreas com restrições à ocupação urbana  

As áreas aqui consideradas com restrições à ocupação 
correspondem àquelas onde se localizam as espécies protegidas por lei 
(manchas ou de forma isolada) e aos locais destinados para o cômputo dos 
20% de área verde permeável. 

É importante destacar que a implantação do empreendimento 
deverá contemplar ao máximo a preservação dos exemplares arbóreos 
isolados ou sob a forma de maciço, de interesse de preservação e ou os 
protegidos por lei, que por ventura ocorram em meio à área recomendada 
para ocupação. 

São definidas também como áreas com restrição aquelas regiões 
da gleba que se encontram abaixo da cota 3,0m. Conforme diretriz do DEP 
para viabilizar drenagem da gleba, nestas áreas deverá ser previsto o 
aterramento até a cota mínima de 3,0 m. 

Por conta da ausência de levantamentos topográficos atualizados, 
torna-se inviável a estimativa do volume de aterro necessário. Entretanto, 
considerando como fonte de informação o levantamento aerofotogramétrico da 
Secretária de Planejamento Municipal de Porto Alegre (SPM), datado de 1982, 
nota-se que a área apresenta cotas variando de 0,8 a 3,4m. Neste 
levantamento, contudo, boa parte da gleba ainda não havia sido aterrada com 
resíduos da construção civil. Se for considerada como hipótese que os dois 
campos de futebol, que já constam neste levantamento, não sofreram 
alterações quanto à cota e os mesmos definiram a cota final da gleba para as 
demais áreas aterradas, resulta como cota da gleba atualmente um valor 
médio em torno de 2,7 m. 

Desta forma, o volume de aterro estimado com base nas 
hipóteses assumidas e uma área total de 322.075m2 é de 96.622 m3 de solo. 

• Áreas aptas à ocupação urbana 

Nestes locais a vegetação existente é predominantemente 
rasteira, apresentando-se modificada pela ação antrópica ou ainda com 
espécies implantadas (exóticas). O uso atual desta área caracteriza-se pela 
modificação de suas formações originais, ou ainda com a existência de 
edificações. A declividade nesta área encontra-se apta à ocupação urbana, não 
ultrapassando os limites previstos em lei. Sendo assim, esta área torna-se a 
mais indicada para a implantação dos empreendimentos. 

Nestas áreas, portanto, respeitando-se o limite espacial das áreas 
com restrição à ocupação, o restante do lote pode ser perfeitamente ocupado. 
É importante destacar que deve ser considerada a restrição referente à cota 
mínima de 3,0m, conforme diretriz do Departamento de Esgotos Pluviais para 
viabilizar a ocupação na gleba. 
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5.2 Compatibilização das áreas prioritárias a ocupação e do 
projeto preliminar da ARENA TRICOLOR 

A prancha 5.2 apresenta a compatibilização do das áreas 
prioritárias à ocupação com o projeto preliminar da ARENA TRICOLOR 
disponível. 

Com relação à prancha 5.2, nas zonas em que o projeto interfere 
nas manchas (maciços vegetais) localizadas na porção superior da área, em 
que são encontrados exemplares protegidos com altura média de 2,0m, 
sugere-se o transplante/resgate dos mesmos. Nestes casos, não há a 
necessidade de compensação. 

No que se refere aos exemplares isolados protegido por lei 
demarcados na prancha 5.2, recomenda-se a avaliação da compatibilização do 
projeto, ainda que também possam sofrer o resgate, mediante aceitação do 
órgão ambiental. 

Demais exemplares não protegidos por lei e, portanto, não 
imunes ao corte, localizados nas manchas ou de forma isolada, poderão ser 
removidos, porém devem ser compensados, conforme estimativa preliminar 
realizada. 

Em relação à APP motivada pelo canal do DEP, embora 
demarcada na prancha 5.1, a diretriz viária de prolongamento da Av. 
Voluntário da Pátria torna pouco provável neste caso tal exigência por parte da 
SMAM. 

5.3 Considerações finais 

As áreas classificadas como aptas a ocupação totalizam 
aproximadamente em 89,0% da área total da propriedade, enquanto as 
áreas com restrições - motivadas pelas manchas arbóreas VII e VIII - 
totalizam 7,0% aproximadamente, as quais poderão ser ocupadas 
parcialmente, sendo analisadas detalhadamente, mediante a autorização do 
órgão ambiental e a prévia realização de Estudo de Impacto ao Meio Ambiente 
e seu respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA). Em 
relação às áreas impróprias para ocupação urbana representam 
aproximadamente 4,0%, considerando APP para o canal do DEP. 

Devido à inexistência de levantamento topográfico da área, os 
mapas gerados neste documento poderão a sofrer alterações, quando da 
realização de levantamentos detalhados. Neste contexto, deve-se ter atenção 
especial para a real quantificação do volume necessário de aterro na área a 
fim de atingir a cota 3,0m.  

A partir dos trabalhos realizados pode-se resumir que: 

• Devido às dimensões da área de sua localização será exigido 
EIA/RIMA; 
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• Poderá ser exigida pela SMAM a demarcação de APP na faixa de 
30 m do canal do DEP e, desta forma, esta área é tratada como 
área imprópria à ocupação. 

• Preservação de 20% de área vegetada permeável; 

• Previsão de áreas com bacias de amortecimento no 
desenvolvimento do projeto pretendido.  

Os diagnósticos realizados até o presente momento resultaram de 
levantamento de informações pré-existentes, levantamentos expeditos de 
campo, sendo necessária a realização de diagnósticos mais aprofundados para 
refinamento do trabalho executado. 
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Prancha 5.1 - Mapa de áreas prioritárias à ocupação urbana  
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Prancha 5.2 - Mapa de áreas prioritárias e projeto preliminar 
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6. AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE PASSIVO AMBIENTAL  

Neste item, é apresentada a avaliação preliminar de passivo 
ambiental tanto para a área localizada no Bairro Humaitá, quanto para as 
áreas do Estádio Olímpico e adjacências, no Bairro Azenha.  

A avaliação de passivo, por apresentar caráter preliminar, se 
deteve na investigação do histórico de ocupação nas áreas, com o objetivo de 
apontar potenciais passivos ambientais vinculados às atividades 
desenvolvidas. 

Este levantamento histórico, no qual se procurou identificar os 
usos e atividades desenvolvidas até o momento nas áreas de interesse, foi 
realizado através de consultas junto aos órgãos da administração municipal. 
Através de consultas junto à SMOV, SMAM e SMIC é possível verificar a 
existência de expedientes administrativos que fazem referência a processos da 
área pesquisada sobre assuntos pertinentes, tais como: regularização de obras 
(SMOV), licenciamento ambiental (SMAM) e alvarás de funcionamento (SMIC). 

Além disso, o levantamento histórico levou em conta também 
para orientação desta avaliação o conhecimento prévio das áreas, fotos 
aéreas, informações de pessoas de ligadas a estas áreas, etc. Com exceção da 
área localizada no Bairro Humaitá (Arena), na qual foram realizadas 
investigações de subsolo através de sondagens a trado, nas demais áreas 
avaliadas não foram realizadas levantamentos para investigação mais 
detalhada. 

6.1 Área Humaitá – Arena Tricolor 

É importante, inicialmente, contextualizar a área em estudo com 
relação ao seu entorno, sobretudo, no que se refere à presença de passivos 
ambientais conhecidos no Bairro Humaitá. Desta forma, na seqüência, é 
apresentada uma breve descrição de passivos ambientais conhecidos e 
situados no bairro Humaitá, os quais estão ou não vinculados ao processo de 
ocupação da área. 

A ocupação do solo para loteamentos residenciais desenvolveu-se 
na área através da execução de aterros, por conta das características naturais 
do terreno nesta região – terras baixas com solo pouco resistente. Esses 
aterros, portanto, tiveram dupla finalidade: elevar da cota do terreno e 
aumentar a capacidade suporte do solo. Para o caso particular do conhecido 
aterro Benópolis, contudo, este processo foi executado através da disposição 
de resíduos sólidos domésticos nos lotes. 

A execução do aterro Benópolis teve início no final da década de 
70, em uma área de 140,0 ha (figura 6.1.1), com a finalidade de elevação das 
cotas da várzea do Rio Gravataí para construção de loteamentos populares. 
Conforme comentado, este projeto teve como peculiaridade a utilização de 
resíduos sólidos domésticos gerados pela população do município de Porto 
Alegre como material de aterramento. De forma inédita, a concepção do aterro 
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foi motivada pelo próprio proprietário da área, empresa loteadora Frederico 
Mentz S/A, que financiou a implantação da obra, contratando o próprio 
Departamento Municipal de Limpeza Urbano (DMLU) para a operação da 
disposição dos resíduos na área. 

 
Figura 6.1.1 – Localização da área de abrangência do aterro Benópolis. 

A construção de condomínios residenciais, nos primeiros lotes 
concluídos, desencadeou uma série de problemas ambientais relacionados ao 
aterro sanitário, motivo pelo qual surgiram especulações a respeito da real 
segurança da construção de edificações nesta área do Bairro Humaitá. 

Em razão deste passivo ambiental os órgãos competentes – 
diante de novas investidas de empreendedores na área – vêm exigindo 
estudos detalhados de viabilidade ambiental para empreendimentos 
residenciais na área e, nesse contexto, a SMAM têm adotado como diretriz de 
ocupação nesta área a remoção parcial destes resíduos. 

Por outro lado, diferentemente da motivação do aterro Benópolis, 
também existem passivos ambientais decorrentes da disposição de resíduos 
não vinculados ao processo de ocupação. Nestes casos, é verificada a 
disposição irregular de resíduos em locais pontuais. 

Nesse contexto, a área situada ao lado da gleba estudada, de 
propriedade da Habitasul e que se encontra em processo de licenciamento, 
tem-se o conhecimento deste problema, porém; diferentemente do aterro 
Benópolis, esta área apresenta um foco de disposição de resíduos de couro 
(figura 6.1.2). 

A Habitasul Empreendimentos contratou em agosto de 2007 o 
Laudo Técnico – Cubagem de Aterro e Resíduos de Couro, elaborado pela 
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empresa Geoprospec – GPA Ltda e as Sondagens realizadas pela empresa 
Pavway. Nestes trabalhos foram realizados 10 poços de escavados (figura 
6.1.3), para a determinação da continuidade vertical e lateral da disposição de 
resíduos industriais, assim como a realização de levantamento planialtimétrico 
e sondagens do local para determinação exata do local e a cubagem dos 
resíduos depositados no local. 

De acordo com os estudos realizados a camada de aterro possui 
superfícies irregulares, com profundidade variando de 2,14 a 2,73m. A área 
investigada apresenta um aterro que ocupa 2.885,68 m2 coberto com resíduos 
de couro e outros materiais calculado pelo método eletrônico de cubagem de 
blocos/sólidos no software Topo EVN 6 de 6.003,453 m3 de volume de 
resíduos.  

 
Figura 6.1.2 – Local do aterro de resíduos de couro.  

 
Figura 6.1.3 – Fotos das valas escavadas no aterro (acima) e dos resíduos de couro 

retirados do local (abaixo). 



 

P-0329-Tx 92 Cap 6  Avaliação de Passivo Ambiental 61

Além disso, em investigações do subsolo em outros pontos nesta 
mesma gleba, realizados em 2005 pela Pavway, é possível afirmar que a área 
também foi local de disposição de resíduos sólidos urbanos durante a década 
de 70. Nesta Investigação, dos 10 furos (figura 6.1.4) de sondagens a trado 
executados na área, cinco apresentam lixo no 3º horizonte. 

 
Figura 6.1.4 – Distribuição dos pontos de sondagem na área da Habitasul. 

As figuras 6.1.5 a 6.1.9 apresentam os perfis de solo encontrados 
em cada um dos pontos de sondagem. 

  
Figura 6.1.5 – Perfis dos pontos F1 e F2. 

  
Figura 6.1.6 – Perfis dos pontos F3 e F4. 
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Figura 6.1.7 – Perfis dos pontos F5 e F6. 

  
Figura 6.1.8 – Perfis dos pontos F7 e F8. 

  
Figura 6.1.9 – Perfis dos pontos F9 e F10. 

Pode-se verificar que foram encontradas camadas de resíduos 
sólidos nos pontos F1, F2 e F3, além do ponto F9 que se refere ao aterro de 
resíduos de couro já comentado. 

Em levantamento realizado das fotografias aéreas no cadastro da 
METROPLAN, é possível constatar movimentação de terra na área em meados 
de 1982 (figura 6.1.10), possivelmente pela disposição destes resíduos 
encontrados nas investigações apresentadas nos perfis anteriores, posterior à 
conclusão dos primeiros conjuntos residenciais do aterro Benópolis. É 
importante ressaltar que está área (Habitasul) não está inserida na área de 
140,0 ha do projeto original do aterro Benópolis, segundo estudos posteriores 
realizados sobre o aterro (Trindade e Figueiredo, 1982). 

Uma avaliação preliminar do volume de resíduos sólidos 
domésticos na gleba, considerando a disposição dos resíduos numa área de 
231.550 m2 (área limitada pela vala de drenagem e os demais divisas) e uma 
espessura média de 0,6 m, resulta em um volume total da ordem de 138.930 
m3. 
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Figura 6.1.10 – Movimentação de terra na área da Habitasul, 1982 (Fonte: 
METROPLAN). 

Com relação à área de interesse, conforme já discutido no item 
que trata a respeito do histórico de ocupação, o local foi aterro com resíduos 
da construção civil oriundos das obras da Av. Assis Brasil. O processo de 
aterramento da área se estendeu até meados de 1999. Segundo informações 
de funcionários do Complexo Santo Inácio, não foram dispostos resíduos de 
origem doméstica, somente resíduos da construção civil (entulhos, solo, 
caliça,etc). 

Neste primeiro momento, foram realizadas sondagens a trado na 
área para uma investigação preliminar do subsolo no local. A distribuição dos 
de sondagens é apresentada na figura 6.1.11. Foram realizadas investigações 
em 8 pontos com profundidade de 2,0m. Os laudos são apresentados no 
anexo A. 

  

Aterro Benópolis 

Área Arena 

Vala de 
drenagem 

Área Habitasul 
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Figura 6.1.11 – Distribuição dos pontos de sondagem a trado executadas. 

Com exceção do ponto P6, no qual não foi verificada a presença 
de caliça, nos demais pontos foi detectada uma camada superior de 
aproximadamente 1,0m de espessura de aterro de argila com caliça. A seguir, 
é apresentado o registro das sondagens executadas. 

As fotos 6.1.1 a 6.1.4 apresentam registros do material 
encontrado em alguns pontos das sondagens realizadas. 

 

  
Foto 6.1.1 – Material retirado do ponto P1. Foto 6.1.2 – Material retirado do ponto P2. 
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Foto 6.1.3 – Material retirado do ponto P4. Foto 6.1.4 – Material retirado do ponto P5. 

Com relação à consulta de processos junto à SMOV e SMAM 
foram identificados e consultados os processos listados no quadro 6.1.1, cujo 
conteúdo e histórico são apresentados na seqüência. 

Quadro 6.1.1 – Consulta aos expedientes administrativos junto aos órgãos municipais 
(SMOV e SMAM). 

Expediente 
Administrativo 

Endereço Assunto 
Órgão 

Municipal 
Situação 

Atual 

002.261358.00.1 
Av. Leopoldo 

Brentano, 700 

DM        
Edificação 
Diversos 

Protocolo 
Setorial 

SMOV/CATA 
Etapa Deferida 

001.065558.07.3 
Av. Leopoldo 

Brentano, 700 Publicidade 

Equipe Controle 
Combate 

Poluição Visual 
SMAM/SUMAM 

Aguardando 
entrega de 
documentos 

001.065559.07.0 
Av. Leopoldo 

Brentano, 700 
Publicidade 

Equipe Controle 
Combate 

Poluição Visual 
SMAM/SUMAM 

Aguardando 
entrega de 
documentos 

001.065593.07.3 
Av. Leopoldo 

Brentano, 700 
Publicidade 

Equipe Controle 
Combate 

Poluição Visual 
SMAM/SUMAM 

Aguardando 
entrega de 
documentos 

Expediente Único 002.261358.00.1 – O expediente trata de emissão de 
Declaração Municipal e tem como Responsável Técnico o Engº Civil Eduardo de 
Souza Pinto, CREAMG 20.830D. Anteriormente tramitou neste mesmo 
expediente Estudo de Viabilidade para alvará de Localização para o CTG junto 
à Universidade do Trabalho, no ano de 1992. Em 1999 foi deferida etapa de 
Estudo de Viabilidade urbanística para Ginásio de Esportes, com área total de 
11.813,68m², sendo 9.924,48m² existentes e 1.889,20m² a construir. Em 
2000, foi dado encaminhamento à Aprovação de Projeto do Ginásio de 
Esportes, porém o mesmo foi indeferido por falta de comparecimento. O 
mesmo ocorreu com o pedido de Aprovação de Projeto do Colégio Santo Inácio 
no ano de 2006. 
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Expediente Simplificado 001.065558.07.3 - Processo referente à 
Autorização Especial para Veículos de Divulgação para Outdoor da RSBC. 
Atualmente aguarda entrega de documentação. 

Expediente Simplificado 001.065559.07.0 - Processo referente à 
Autorização Especial para Veículos de Divulgação para Outdoor da RSBC. 
Atualmente aguarda entrega de documentação. 

Expediente Simplificado 001.065593.07.3 - Processo referente à 
Autorização Especial para Veículos de Divulgação para Outdoor da RSBC. 
Atualmente aguarda entrega de documentação. 

A consulta ao cadastro de alvarás da Secretaria Municipal da 
Produção, Indústria e Comércio (SMIC) teve como objetivo identificar as 
empresas e atividades que já estiveram instaladas nos lotes de interesse deste 
estudo. Com base no cadastro de alvarás da SMIC apresentado no quadro 
6.1.2 foi possível verificar as seguintes atividades na área registradas junto à 
SMIC. 

Quadro 6.1.2 – Consulta a Alvarás cadastrados junto à SMIC. 

Endereço Razão Social Atividade 

Av. Leopoldo Brentano, 700 Lancheria Santo Inácio Ltda. 
Cantina sem forno a 

lenha 

Av. Leopoldo Brentano, 700 Lenise Rodrigues da Silva de Oliveira Bar/Café/Lancheria 

Portanto, não foram detectados indícios na área de interesse 
quanto à existência de passivos ambientais pela disposição de resíduos sólidos 
doméstico, conforme é verificado em outros locais no entorno. A avaliação 
preliminar realizada através de investigações por sondagens a trado e 
levantamento do histórico de ocupação, constatou que a área foi aterrada com 
resíduos da construção civil, processo este concluído em meados de 1999. 

Contudo, é provável que a área apresente solo e água 
subterrânea com elevadas de poluição orgânica oriundas das fontes de 
contaminação comentadas, uma vez que estas estão situadas a montante da 
área de interesse em relação ao fluxo subsuperficial na região, no sentido do 
delta do Jacuí. 

O histórico de ocupação da área não possui atividades que se 
caracterizassem por apresentar potencial poluidor. Na pesquisa referente à 
gleba localizada na Av. Padre Leopoldo Brentano, 700, junto à Secretaria 
Municipal da Produção, Indústria e Comércio (SMIC) foram localizados 
expedientes administrativos referentes às atividades de Escola Técnica Santo 
Inácio, Centro de Tradições Gaúchas e Ginásio de Esportes. Os processos 
existentes na SMAM se referem a placas de publicidade e propaganda 
próximas da RS-290. 



 

P-0329-Tx 92 Cap 6  Avaliação de Passivo Ambiental 67

6.2 Área Azenha – Estádio Olímpico 

A gleba está localizada no bairro Medianeira, na Zona Leste da 
capital, e possui como limites os bairros Azenha, Glória, Menino Deus, Santa 
Tereza e Santo Antônio. A região possui comércio expressivo, sobretudo, na 
Av. Carlos Barbosa e Av. Azenha, enquanto as demais ruas do quarteirão têm 
caráter predominantemente residencial. A prancha 6.1 apresenta a situação e 
localização da área.  

De acordo com parecer nº 089/08 da CAUGE foram definidas as 
seguintes diretrizes de ocupação para a área: 

a) Índice de aproveitamento = 2,4. A SPM avaliará a 
conveniência de estender o pólo da Azenha sobre quadra 
lindeira à gleba, a qual, possivelmente, com a implantação 
do empreendimento, terá seu uso afetado. 

Obs: Poderá ser utilizada aquisição de solo criado 
limitado a índice de aproveitamento = 3,0. 

b) Taxa de ocupação: TO = 75% 

Obs: Possibilidade de adoção da TO=90% na base, 
mediante projeto especial e avaliação, mediante estudo 
de impacto ambiental. 

c) Volumetria: 52 metros (volumetria superior até máximo de 
80 metros somente através de projeto especial, mediante 
estudo de impacto ambiental) 

d) Recuo de Jardim: 4,00m 

e) Parcelamento do Solo: Doação de equipamentos públicos 
comunitários compatíveis ao uso residencial a ser gerado, na 
proporção definida por estudo de impacto ambiental. 

f) Estruturação Viária: mediante avaliação de estudo de 
impacto ambiental. 

A figura 6.2.1 apresenta o mapeamento do regime urbanístico da 
área do Estádio Olímpico e vizinhança. 
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Prancha 6.1 
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Figura 6.2.1 
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A área do Estádio Olímpico, segundo informações obtidas junto ao 
jurídico do clube, desde a sua implantação em momento algum existiram 
quaisquer processos relativos ao licenciamento ambiental do empreendimento 
tramitando na SMAM, por conta do empreendimento ter sido implantado 
anterior a lei de licenciamento. 

Com relação à vizinhança do Estádio Olímpico foi realizada 
pesquisa junto aos órgãos SMAM, SMOV e SMIC de processos referentes à 
área do Auto Posto de Gasolina Anaconda Ltda, localizado na Av. José de 
Alencar, 1555. Este terreno foi investigado não somente por este tipo de 
empreendimento apresentar potencial poluidor, mas inclusive pelo projeto 
preliminar abranger este lote. 

O lote pertence ao Grêmio Football Portoalegrense, doado pela 
prefeitura do município conforme Lei 4790/80, no momento, encontra-se 
arrendado para a Petrobrás S/A. O terreno possui matrícula autônoma n° 
91047, registrado na 2° zona. O Auto Posto de Gasolina Anaconda Ltda está 
em funcionamento desde o início da década de 90. 

Para este lote, a investigação de passivo se restringiu a busca de 
informações a respeito de processos motivados pelo funcionamento do posto, 
sobretudo em relação a infrações. Não foram realizados levantamentos no 
local de investigação geotécnica e hidrogeológica. 

Neste contexto, na consulta a processos junto à SMOV e SMAM 
foram identificados e consultados os processos listados no quadro 6.2.1, cujo 
conteúdo e histórico são apresentados na seqüência. 

Quadro 6.2.1 – Consulta aos expedientes administrativos junto aos órgãos municipais 
(SMOV e SMAM). 

Expediente 
Administrativo 

Endereço Assunto 
Órgão 

Municipal 
Situação 

Atual 

002.264455.00.0 
Av. José de 

Alencar,1555 

Viabilidade 
Parc. Solo - 

Estudo 

Protocolo 
Setorial  

SMOV/CATA 
Etapa Deferida 

001.051431.01.7 Av. José de 
Alencar,1555 

Publicidade Arquivo 
Municipal 

Etapa 
Indeferida 

001.010060.03.0 Av. José de 
Alencar,1555 

Publicidade Arquivo 
Municipal 

Arquivado 

001.038258.03.0 
Av. José de 

Alencar,1555 
Auto de 
Infração 

Arquivo 
Municipal 

Arquivado 

001.038327.04.0 
Av. José de 

Alencar,1555 
Auto de 
Infração 

Arquivo 
Municipal 

Arquivado 

001.026395.04.5 Av. José de 
Alencar,1555 

Licenciamento 
Ambiental 

Equipe Controle 
Combate 

Poluição Solo 
SMAM/SUMAM 

Em Tramitação 

001.070013.06.0 
Av. José de 

Alencar,1555 
Publicidade Arquivo 

Municipal 
Arquivado 
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Quadro 6.2.1 (cont) – Consulta aos expedientes administrativos junto aos órgãos 
municipais (SMOV e SMAM). 

Expediente 
Administrativo 

Endereço Assunto 
Órgão 

Municipal 
Situação 

Atual 

001.059423.07.2 
Av. José de 

Alencar,1555 
Licenciamento 

Ambiental 

Equipe Controle 
Combate 

Poluição Solo 
SMAM/SUMAM 

Em Tramitação 

001.063521.07.5 Av. José de 
Alencar,1555 

Licenciamento 
Ambiental 

Equipe Controle 
Combate 

Poluição Solo 
SMAM/SUMAM 

Em Tramitação 

001.048244.07.4 
Av. José de 

Alencar,1555 
Auto de 
Infração 

Equipe Controle 
Combate 

Poluição Solo 
SMAM/SUMAM 

Em Tramitação 

001.016173.07.4 
Av. José de 

Alencar,1555 
Licença 

Ambiental 
Arquivo 

Municipal 
Etapa 

Indeferida 

001.005094.08.9 Av. José de 
Alencar,1555 

Publicidade Arquivo 
Municipal 

Etapa 
Indeferida 

Expediente Único 002.264455.00.0 – O expediente trata de Requerimento 
para Diretrizes Urbanísticas e tem como Responsável Técnico o Engº Civil 
Eduardo de Souza Pinto, CREAMG 20.830D. Simultaneamente tramita no 
mesmo expediente, o Laudo de Prevenção Contra Incêndio e a Central de Gás, 
que têm como Responsável Técnico a Arqª Elisabeth Mallet CREARS 57006D.  
Anteriormente houve várias tentativas de aprovação das edificações existentes 
no local, porém a grande maioria foi indeferida, excetuando-se a 
Regularização de Projeto da Churrascaria Mosqueteiro, no ano de 1990, e 
Aprovação de Projeto para Garagem comercial, com 1.148,00m², no ano de 
1993. 

Expediente Simplificado 001.051431.01.7 - O expediente trata de 
Autorização Especial para Veículos de Divulgação. O processo foi indeferido e 
encontra-se no Arquivo Municipal. 

Expediente Simplificado 001.010060.03.0 - O expediente trata de 
Autorização Especial para Veículos de Divulgação. O processo foi arquivado e 
encontra-se no Arquivo Municipal. 

Expediente Simplificado 001.038258.03.0 - Processo referente à Auto de 
Infração. Atualmente o processo encontra-se arquivado no Arquivo Municipal. 

Expediente Simplificado 001.038327.04.0 - Processo referente à Auto de 
Infração. Atualmente o processo encontra-se arquivado no Arquivo Municipal. 

Expediente Simplificado 001.026395.04.5 - Processo referente à 
Licenciamento Ambiental. Atualmente o processo encontra-se em tramitação. 

Expediente Simplificado 001.070013.06.0 - O expediente trata de 
Autorização Especial para Veículos de Divulgação. O processo foi arquivado e 
encontra-se no Arquivo Municipal. 
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Expediente Simplificado 001.059423.07.2 - Processo referente à 
Licenciamento Ambiental. Atualmente o processo encontra-se em tramitação. 

Expediente Simplificado 001.063521.07.5 - Processo referente à 
Licenciamento Ambiental. Atualmente o processo encontra-se em tramitação. 

Expediente Simplificado 001.048244.07.4 - Processo referente à Auto de 
Infração. De acordo com o proprietário do posto, trata-se de contaminação de 
“grau mínimo” do solo em área destinada para troca de óleo. Atualmente o 
processo encontra-se em tramitação. 

Expediente Simplificado 001.016173.07.4 - Processo referente à 
Licenciamento Ambiental, que teve etapa indeferida. Atualmente encontra-se 
no Arquivo Municipal. 

Expediente Simplificado 001.005094.08.9 - O expediente trata de 
Autorização Especial para Veículos de Divulgação. O processo foi indeferido e 
encontra-se no Arquivo Municipal. 

A consulta ao cadastro de alvarás da Secretaria Municipal da 
Produção, Indústria e Comércio (SMIC) teve como objetivo identificar as 
empresas e atividades que já estiveram instaladas nos lotes de interesse deste 
estudo. Com base no cadastro de alvarás da SMIC apresentado no Quadro 
6.2.2 foi possível verificar as seguintes atividades na área registradas junto à 
SMIC. 

Quadro 6.2.2 – Consulta a Alvarás cadastrados junto à SMIC. 

Endereço Razão Social Atividade 

Av. José de Alencar, 1555 Auto Posto Anaconda Ltda. Posto de abastecimento 

Av. José de Alencar, 
1555/3 

Mega Tuning Acessórios Automotivos 
Ltda. 

Pecas e acessórios para 
veículos 

A análise dos processos, cujo conteúdo foi resumido nos quadros 
6.2.1 e 6.2.2, mostra que constam nos expedientes administrativos a 
existência de processos em tramitação referentes ao posto de abastecimento 
de bandeira BR, localizado na esquina da Av. José de Alencar com a Av. 
Gastão Hasslocher Mazeron. Em contato com o proprietário do posto, obteve-
se a informação de que há uma contaminação do solo de “grau mínimo”, 
porém o contaminante não foi informado. 

O posto de bandeira BR passou por reforma na última década, 
retirando os antigos tanques de armazenamento de combustíveis e 
tubulações, adequando-se a normatização brasileira específica para este tipo 
de atividade. Segundo o proprietário do posto já foram providenciados novos 
tanques, pois existe a necessidade de troca dos mesmos. 

 



 

P-0329-Tx 92 Cap 7  Estimativa de Custos e Planejamento 73

7. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS E PLANEJAMENTO 
PARA O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL  

7.1 Estimativa preliminar de custos 

Os custos estimados neste estudo se referem exclusivamente à 
área da Arena Humaitá quanto às questões ambientais. Logo, nesta 
abordagem preliminar são elencados custos relacionados à supressão vegetal 
e aterros na área. 

É importante destacar que, em função da inexistência de 
levantamento topográfico detalhado da área – tanto em relação à cobertura 
vegetal para quantificação e localização exatas das espécies protegidas, 
quanto para estimativa mais acurada dos volumes de terraplenagem – os 
custos levantados poderão sofrer alterações quando da realização de 
levantamentos detalhados. 

Nesse contexto, é importante destacar que outros exemplares 
arbóreos isolados são encontrados na área, porém; por conta de se tratar de 
um levantamento preliminar, os mesmos não foram considerados no cálculo 
de compensação. 

O quadro 7.1.1 apresenta a estimativa de custos motivados pelas 
restrições imposta pelo meio ambiente. 

Quadro 7.1.1 – Estimativa preliminar de custos – Arena Humaitá. 

Item Descrição Un. Quant. 
Custo 

Unitário 
(R$) 

Custo Total 
(R$) 

1 Terraplenagem 

1.1 
Aterro compactado com 
solo importado 

m3 96.622 20,47 1.977.852,34 

2 Cobertura vegetal 

2.1 
Compensação de árvores 
suprimidas 

mudas 21.269 42,68 907.706,92 

TOTAL 2.885.559,26 
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7.2 Planejamento das etapas de licenciamento 

Segundo as diretrizes da SMAM para as áreas de interesse, as 
quais estão localizadas na Rua Leopoldo Brentano, n°700, e Av. José de 
Alencar, n°1555, deverão ser desenvolvidos os seguintes estudos ambientais, 
respectivamente: Estudo de Impacto ambiental e respectivo Relatório de 
Impacto ambiental (EIA/RIMA), e Relatório de Impacto Ambiental e respectivo 
Documento Síntese (RIA/DS) – ambos com respaldo na legislação municipal. 

Em síntese, os estudos citados acima têm o mesmo objetivo e 
apresentam pouca diferença prática, exceto pela complexidade do termo de 
referência e prazos relacionados com o planejamento das atividades ao longo 
processo de licenciamento, o qual tem início na obtenção das diretrizes do 
projeto, e fim na liberação para o começo das obras civis. 

A exigência pela aplicação de um ou outro instrumento está 
vinculada a complexidade e porte do empreendimento, bem como às 
características da área na qual ocorrerá sua implantação.  

Os quadros 7.2.1 a 7.2.2 apresentam os cronogramas padrão 
para o processo de licenciamento ambiental junto à SMAM através do 
EIA/RIMA (Arena Humaitá) e RIA/DS (Azenha), considerando os prazos 
unitários e acumulados para cada etapa ao longo do processo. 

Conforme apresentado, o processo de licenciamento através da 
exigência de EIA/RIMA, Arena Humaitá, tem uma duração maior em relação 
ao processo através do RIA/DS, considerando somente os dias úteis. 

Com base na experiência adquirida, a equipe responsável pelos 
estudos ambientais, seja através de EIA/RIMA, seja por RIA/DS, poderá dar 
início à elaboração dos mesmos desde a obtenção da DM, a fim de otimizar os 
prazos padrão definidos. Desta forma, quando da emissão do Termo de 
Referência (TR) os estudos serão apenas finalizados e/ou revisados conforme 
demandas específicas. 
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Quadro 7.2.1 – Cronograma de tramitação padrão – EIA/RIMA – Arena Humaitá.  
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Quadro 7.2.2 – Cronograma de tramitação padrão – RIA/DS – Azenha.  
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