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Coronel Freitas, janeiro, 2020. 



Introdução 

 

Coronel Freitas está localizado na região Oeste de Santa Catarina à 

aproximadamente 600 quilômetros da capital Florianópolis, com uma área 

superficial de 234 km² o município de Coronel Freitas tem sua economia 

predominantemente agrícola, responsável por 80% do movimento econômico 

gerado. Atualmente com 10.213 habitantes segundo senso do IBGE, 2010 

destes 6.067 reside no perímetro urbano e 4.146 no meio rural.  

O principal acesso ao município é feito pela rodovia SC157, que 

atravessa a cidade. Hoje a economia do município é desenvolvida na parceria 

realizada entre a agropecuária e as agroindústrias. Além da grande quantidade 

de indústrias em todo o município, gerando empregos e movimentando o 

comércio local. O município recebe destaque sendo o 2ª (segundo) maior 

produtor agrícola da região da AMOSC (Associação dos Municípios do Oeste 

de Santa Catarina). O município de Coronel Freitas. 

Sendo de grande necessidade o desassoreamento dos rios Taquaruçu  

e rio Xaxim, pois atualmente o município atravessa grandes dificuldades, 

devido as enxurradas com alagamentos destas áreas  e a enchente que 

aconteceu em 14 de julho de 2015, onde destruiu a cidade com vítimas, uma 

fatal e com muitos prejuízos ao comercio local e as famílias residentes no 

entorno dos rios no que se trata de infra-estrutura urbana resultando na 

dificuldade de escoamento das águas, canalizadas para o rios Taquaruçu e 

Xaxim.  

Vale ressaltar que nosso município tem quase 50 anos, ainda temos 

muitas problemas de alagamentos nessas áreas. Como os rios atravessam a 

cidade onde se localiza todo o comercio local, escolas e órgãos públicos 

apresentando grandes problemas no que se refere aos meios sociais, 

ambientais e econômicos. 

  A população que reside no perímetro urbano é de 6.067, sendo que todo 

comercio e algumas industrias da cidade se encontram próximos destes Rios. 

Sabendo que é dever do Governo Federal, Estadual e Municipal proporcionar 

políticas publicas que visam o bem-estar e a qualidade de vida de todos os 



cidadãos o município objetiva com este projeto proporcionar aos moradores 

segurança para residir e expandir seus negócios gerando emprego e renda e 

fortalecendo a economia local e regional. Portanto, vimos à necessidade de 

melhorar as condições de moradia da população.  

  



1. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ ATIVIDADE 

 

1.1  CARACTERISTICAS TECNICAS. 

Conforme a resolução 001 de 23/01/1986, do CONAMA, o licenciamento 

ambiental é o procedimento pelo qual o órgão ambiental competente permite a 

instalação/ampliação e operação de empreendimentos utilizadores de recursos 

ambientais, desde que se comprovem em que condições se garantem a 

viabilidade ambiental. O RAP – Relatório Ambiental Prévio é o estudo técnico 

com informações básicas para o desassoreamento do Rio. 

Atendendo a estes requisitos legais, considerando-se que a extensão dos 

Rios Taquaruçu e Xaxim, que será desassoreada é de 4,106 km, para aumento 

da capacidade de vazão e remoção de materiais sedimentados no leito do rio, 

para se obter um aumento da calha, minimizando os constantes 

transbordamentos da calha de escoamento destes Rios. 

Com este desassoreamento, vamos melhorar o escoamento, protegendo a 

população que reside neste município de futuras inundações como aconteceu 

em 2015.  

Como este desassoreamento é feito dentro do perímetro urbano, as 

interferências no meio ambiente não são significativas. 

  

 

1.2  OBRAS E ACÕES INERENTES A SUA IMPLANTAÇÃO. 

 

O desassoreamento dos Rios Taquaruçu e Xaxim neste projeto representa 

a remoção de sedimento, na extensão dos Rios com 4,106 km. 

A seleção do equipamento mais adequado para a execução da operação de 

desassoreamento dos Rios Taquaruçu e Xaxim, levou em consideração alguns 

critérios técnicos e financeiros, levando em conta a previsão de bota-fora a, 



aproximadamente 4 km da área mais distante do desossoreamento. 

O equipamento principal desta obra é uma escavadeira hidráulica e três 

caminhões traçados para fazer o transporte dos sedimentos. 

 

Bota fora é a área de disposição de material sedimentar proveniente do 

desassoreamento do material. 

 Todos os resíduos gerados nesta limpeza/desassoreamento, serão 

transportados por caçambas, para uma área próxima de propriedade da 

Prefeitura municipal, sendo este material espalhado com trator de esteira e 

protegido com plantio de gramíneas. 

Para o “Bota-fora”, será utilizado um terreno Rural de propriedade da 

Prefeitura Municipal, localizados noa Linha Zenaide Bertaso, no Municipio de 

Coronel Freitas com área de, 25.025,08m² ( vinte e cinco mil e vinte cinco 

metros e oito decímetros quadrados), matricula 2.788.  

 

1.3  MUNICÍPIOS AFETADOS. 

 

Com esse desassoreando dos Rios Taquaruçu e Xaxim, não afetara outros 

município, a obra será dentro do município e no perímetro urbano do mesmo. 

 

 

1.4   INDICADORES DO PORTE (ÁREA, CAPACIDADE PRODUTIVA DE 

INSUMOS, ENTRE OUTROS)  

A extensão dos Rios Taquaruçu e Xaxim, que será desassoreada é de 

4,106 km, para aumento da capacidade de vazão e remoção de materiais 

sedimentados no leito do rio, para se obter um aumento da calha, minimizando 

os constantes transbordamentos da calha de escoamento destes Rios. 

Todos os resíduos gerados nesta limpeza/desassoreamento, serão 

transportados por caçambas, para uma área próxima de propriedade da 

Prefeitura municipal, sendo este material espalhado com trator de esteira e 

protegido com plantio de gramíneas. 



A magnitude do impacto será muito baixa, a forma de incidência será direta, 

distributividade local, tempo de incidência imediato, prazo de permanência 

permanente. 

 

1.5  MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO 

 

A equipe de trabalho será composta por uma escavadeira hidráulica e 

três caminhões traçados, com produção estimada de 36 m²/hora, para o 

conjunto. 

 

1.6  CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

O desassoreamento está previsto em 20 dias de serviço. 

 

1.7  VALOR ESTIMADO DO INVESTIMENTO 

O valor previsto do investimento total é de R$ 96.000,00 (noventa e seis 

mil reais). 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

  O município de Coronel Freitas - SC, encontra-se na região do oeste, na 

microregião de Chapecó - SC, com uma distância de aproximadamente 560 

Km da capital do Estado, Florianópolis. O município limita-se com o município 

de Chapecó, Xaxim, Cordilheira Alta, Quilombo, Marema e Lageado Grande. 

Conforme localização demonstrada no mapa de Santa Catarina, visível abaixo. 



 

Mapa de Santa Catarina com destaque do município de Coronel Freitas 

2.1  BACIA HIDROGRÁFICA E DOS CORPOS D’ ÁGUA E RESPECTIVAS 

CLASSES DE SOLO. 

 

De acordo com Epagri, o clima da região é subtropical, com temperaturas 

média de 18,7 ºC, sendo um clima mesotérmico úmido com verão quente. As 

precipitações pluviométricas apresentam-se bem variadas durante os meses do 

ano, tendo uma média anual de 2.000mm. 

O relevo catarinense caracteriza-se por sua ondulação, que variam 

dependendo da região do estado. No oeste do estado temos presença de dois 

importantes conjuntos do relevo do estado, a Serra do Mar e a Serra Geral, 

ambas formam uma espécie de "divisão" entre planície e planalto dentro de 

Santa Catarina, constituindo as Serras Litorâneas . A partir daí existe o planalto 

ocidental que domina boa parte oeste do estado, com elevações que chegam a 

mais de 1.800 metros em seus picos. 



A presença de morros também são bem comuns na paisagem de algumas 

partes do estado. A Serra do Rio do Rastro é a uma atração a parte. 

Moldados pelo relevo, as duas principais bacias hidrográficas são a Bacia 

do Uruguai e a do Atlântico Sul. A vertente atlântica é formada por bacias 

independentes, como a do Rio Itajaí-Açu e Tubarão. 

Já a bacia do Uruguai tem como principal afluente, além do Rio Uruguai, o Rio 

Iguaçu. No interior do estado, alguns outros rios também começam a 

compartilhar seus leitos, como é o caso do Peixe e Chapecó. 

No município de Coronel Freitas temos 2 Rios que cortam a cidade que são 

Rio Taquaruçu, Rio Xaxim e mais as sangas que são afluentes nestes rios. 

 

2.2  FEIÇOES DA ÁREA, PRESENÇA DE TERRENOS ALAGADIÇOS OU 

SUJEITOS A INUNDAÇÃO. 

A área onde será realizado o desassoreamento dos Rios Taquaruçu e 

Xaxim, está localizado no perímetro urbano do município de Coronel Freitas. 

 Nas áreas de APP predomina a cobertura do solo por vegetação nativa e 

exótica onde está ocupa a quarta categoria de maior relevância. 

A enxurrada que ocorreu no dia 14 de julho de 2015 é um fenômeno que 

não retrata a realidade do município frente as chuvas, porém eventos 

semelhantes, em menores proporções, já foram registrados em outras épocas 

e representam um evento com probabilidade de ocorrência, conforme 

levantamento do histórico de enchentes. O risco de inundação é diferenciado 

ao longo das margens dos recursos hídricos, com maior risco no local de 

encontro entre os rios Taquaruçú e Xaxim. 

O levantamento das informações da fauna e flora nas áreas consolidadas 

do município demonstrou a baixa diversidade e riqueza, apresentando 

pequenos fragmentos específicos classificados como interesse ecológico. Por 

outro lado, considerando as análises de risco e o evento nos anos de 1983 e 

2015 e suas diversas consequências, alguns pontos no município possuem 

risco evidente a inundações repentinas. 



   

 

2.3  SUSCETIBILIDADE DO TERRENO À EROSÃO. 

A erosão é o processo natural de desprendimento, transporte e deposição 

de partículas de solo e rocha de um local para outro. A atividade antrópica sem 

planejamento por vezes acelera esse processo, causando diversos prejuízos 

para o meio ambiente e para a sociedade.  

A erosão fluvial é causada pelas águas dos rios, principalmente na época 

das cheias, sendo muitas vezes responsável pelo desmoronamento ou 

escorregamento das margens, que arrastam uma grande quantidade de solo, 

contribuindo, assim, para a diminuição da fertilidade agrícola, poluição e 

assoreamento dos cursos d’água, canais, lagos e rios. A erosão marginal, 

como componente da erosão fluvial, é uma variável da dinâmica dos cursos 

d’água, definida como o “recuo linear das margens”, devido à remoção dos 

materiais do barranco (talude) pela ação fluvial (correntes, ondas) ou por forças 

de origem externa (precipitação). A altura, a geometria e a estrutura do 

barranco, as propriedades mecânicas do material que compõe a margem, as 

características hidrológicas do fluxo nas proximidades das margens e as 

condições climáticas são alguns dentre os numerosos fatores que condicionam 

a erosão das margens fluviais.  

Fatores condicionantes da erosão O movimento do solo pela água é um 

processo complexo, influenciado pela quantidade, intensidade e duração da 

chuva, natureza do solo, cobertura vegetal, e declividade da superfície do 

terreno. Em cada caso, a força erosiva da água é determinada pela interação 

ou balanço dos vários fatores, favorecendo, alguns, o movimento do solo, e 

outros, opondo-se a ele.  

Para encontrar soluções adequadas ao problema da erosão, é necessário 

conhecer as interrelações dos fatores contribuintes, pois, ainda que alguns não 

se possam modificar diretamente, todos podem ser controlados. 

 Os principais fatores condicionantes do processo erosivo podem ser 

descritos da seguinte forma:  



 Chuva Muitos autores consideram a chuva um dos fatores de maior 

importância na erosão dos solos. Dentre os fatores climáticos 

relevantes, tais como intensidade, duração e frequência da chuva, a 

intensidade destaca-se como o mais importante na erosão, as 

chuvas torrenciais ou pancadas de chuvas intensas constituem a 

forma mais agressiva de impacto da água no solo.  

  Topografia do Terreno As características do relevo têm papel 

fundamental no processo erosivo uma vez que controlam a relação 

entre infiltração e escoamento superficial da água. Maiores 

velocidades de escoamento superficial estão associadas a terrenos 

mais acidentados enquanto maiores concentrações de fluxo 

normalmente se relacionam a encostas mais longas. Desta forma, 

pode-se dizer, de modo geral, que as variáveis topográficas que 

influenciam diretamente a erosão são a declividade e o comprimento 

de rampa da encosta. Outros fatores podem ser ainda citados, tais 

como a forma da vertente, as rupturas topográficas, e a dissecação 

do relevo.  

A cobertura vegetal é a defesa natural de um terreno contra a erosão, o 

efeito da vegetação pode ser assim enumerado: 

 Proteção direta contra o impacto das gotas de chuva; 

 Dispersão da água, interceptando-a e evaporando-a antes que atinja 

o solo; 

 Decomposição das raízes das plantas que, formando canalículos no 

solo, aumentam a infiltração da água; 

 Melhoramento da estrutura do solo pela adição de matéria orgânica, 

aumentando assim sua capacidade de retenção de água;  

 Diminuição da velocidade de escoamento da enxurrada pelo 

aumento do atrito na superfície. 

A intensidade do processo erosivo em função da cobertura vegetal será 

determinado pelo grau de adensamento vegetal, e pela proteção que cada 

espécie em particular fornece ao solo. Salienta-se que com a remoção da 

vegetação nativa, a sua substituição por outro tipo de cobertura não terá a 



mesma eficiência na prevenção do processo erosivo, podendo, em certos 

casos, favorecer o desenvolvimento do mesmo, neste desassoreamento não 

será mexido na vegetação no entorno da encosta dos Rios, sendo que 

somente será desassoreado a calha do rio. 

 

 

2.4  COBERTURA VEGETAL, VEGETAÇÃO NATIVA E ESTAGIO 

SUCESSIONAL, VEGETAÇÃO EXÓTICA, CULTURAS. 

As características climáticas, associadas às qualidades do solo e do relevo 

geraram as condições necessárias ao desenvolvimento, na região, de um 

diversificado conjunto de formações vegetais pertencentes ao complexo de 

Florestas Estacional Semidecidual, associado com Florestas Ombrófila Mista. 

Este tipo de floresta se estende pelos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio 

Grande do Sul, e é um ecossistema que ocorre normalmente em altitudes 

elevadas, e que contém a Floresta de Araucária e outras espécies como Imbuia 

(Ocotea porosa), canela lajeana (Ocotea pulchella), além de outras espécies 

conhecidas. 

A mata ciliar deste setor apresenta-se com maior percentual de cobertura 

arbórea no trecho não urbanizado, no entanto, quando aproxima-se da área 

urbanizada, pequenos resquícios de vegetação são observados nas margens. 

De forma geral, a qualidade de conservação da mata ciliar é regular, com 

presença nítida de espécies exóticas e fragmentos pequenos de vegetação 

nativa intensamente submetida a impactos antrópicos. Com a classificação do 

uso e ocupação do solo, a qualidade de proteção das margens foi classificada 

como péssima, onde menos de 50% da superfície das margens apresentarem-

se cobertas por vegetação nativa, sendo que a maior proporção é de cobertura 

Arbórea. 

 

Após confluência entre os rios Xaxim e Taquaruçu, o uso e ocupação do 

solo é muito semelhantes ao restante. O perímetro consolidado deste setor têm 

suas margens completamente antropizadas, compostas por conglomerados de 



indivíduos arbóreos isolados. É possível observar trechos com cobertura da 

mata ciliar nos cursos d’água menores que desaguam no rio Xaxim. 

O uso e ocupação do solo, contêm espécies exóticas isoladas ao longo 

das margens e resquícios de vegetação nativa principalmente para o rio Xaxim, 

a vegetação nativa representa menos de 50%, com grandes descontinuidades 

aos longos das margens. 

 Nas áreas de APP foram encontradas diversas espécies entre elas: 

 Açoita-cavalo (Luchea divaricata); 

 Canela-preta (Ocotea catharinensis); 

 Angico (Anadenanthera Ssp); 

 Guajuvira (Patagonula americana); 

 Cerejeira (Cerasus); 

 Jabuticaba (Plinia cauliflora); 

 Araucária (Araucaria angustifólia); 

 Cedro (Cedrus); 

 Louro (Laurus nobilis); 

 Uva-do-japão (Hovenia dulcis); 

 Eucalipto (Eucaliyptus); 

 Bananeira (Musa); 

 Abacate (Persea americana); 

 Goiabeira ( Psidium guajava); 

 Grevilea (Grevillea robusta); 

 Cipreste (Cupressus Ssp); 

 Figueira (Ficus Ssp); 

 Pata-de-vaca (Bauhinia forficata); 

 Rabo-de-bugio (Dalbergia ecastophyllum); 

 Pinus (Pinus Ssp); 

 Mangueira (Mangifera indica);  

 Fumeiro bravo (Solanum mauritianum Scop); 

 Coqueiro (Cocos Ssp); 

 Laranjeira (Citrus sinensis); 



 Amoreira (Morus nigra); 

 Nespereira (Eriobotrya japonica); 

 Grandiúva (Trema micranta); 

 Capim-elefante (Pennisetum purpureum). 

Na área de influência direta onde será desassoreado os Rios Taquaruçu 

e Xaxim, tem alguns arbustos como Grandiúva (Trema micranta), mamona 

(Ricinus communis), Capim-elefante (Pennisetum purpureum) e gramineas 

com maior relevância. 

 

2.5  PRESENÇA DE FAUNA, IDENTIFICANDO-A 

Considerando as características ambientais da área de estudo, as espécies 

encontradas foram:  

 Aves 

- João-de-barro (Furnarius rufus) 

-Urubu (Cathartidae coragypus) 

-Rolinha (Columbina talpacoti) 

-Curríra (Troglodytes musculus) 

-Quero-quero (Vanellus chilensis) 

-Anu-preto (Crottophaga ani) 

-Bem-te-vi (Notiochelidon cyaanoleuca) 

-Pardal (Passoridae Passer domesticus) 

- Coruja-do-campo (Speotyto conicularia) 

- Gavião-carijó (Rupornis magniristris) 

- Rolinha-picuí (Columbina picui) 

- Beija-flor-de-papo-branco (Leucchloris albicillisd) 

- Besourinho-do-bico-vermelho (Chlorostibon aureoventris) 

- Pica-pau-do-campo (Colaptes campestris) 



- Tesourinha (Tyranus savanna) 

- Bem-te-vi ( Pintagus sulphratus) 

- Andorinha ( Notiochelidon cyaanoleuca) 

- Sabiá-do-campo ( Mimus saturninus) 

- Sabiá-laranjeira (Turdus rufiventris). 

 

 Mamíferos: 

- Gambá ( Didelphis sp ) 

- Rato ( Oryzomys ) 

- Rato ( Akodon cursor ) 

- Mão-pelada ( Procyon cancrivorous ) 

 

2.6  ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 

A área de preservação permanente será mantida, pois será desassoreado 

somente na caixa dos Rios, Taquaruçu e Xaxim, para aumento da capacidade 

de vazão e remoção de materiais sedimentados no leito dos rios, para se obter 

um aumento da calha, minimizando os constantes transbordamentos da calha 

de escoamento destes Rios. 

 

2.7  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. 

Não possui. 

2.8  USO DO SOLO 

Não será utilizado o solo, nas áreas de APP, somente será desassoreado a 

calha dos rios. 

 

 



 

3. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGRADORAS, DE CONTROLE 

OU DE COMPENSAÇÃO. 

Para a identificação e análise dos impactos ambientais decorrentes da 

obra, inicialmente foi realizada a caracterização local, em levantamento da 

situação ambiental da área em questão, a delimitação das áreas de influência e 

a consulta à legislação vigente. Com base nos dados obtidos foi possível 

realizar a identificação e análise dos possíveis impactos ambientais 

decorrentes do desassoreamento do leito dos Rios Taquaruçu e Xaxim.  

Considerando a baixa complexidade do empreendimento proposto, as 

características ambientais das áreas de influência, as características da área, e 

a natureza do estudo, optou-se por fazer a análise dos impactos ambientais de 

forma descritiva.  

Na intervenção física primeiramente deve-se realizar a limpeza do local, 

e em alguns trechos a suavização do talude. Essas modificações são 

necessárias afim de adequar a margem da melhor forma possível para a sua 

recuperação, proporcionando condições mais estáveis para diminuir o efeito da 

água sobre a mesma. Assim ocorrendo existirá a remoção de material 

sedimentar que obstrui o canal, facilitando a reconstrução da margem e a 

vazão é redimensionada sendo menos agressiva. 

A metodologia empregada para o desassoreamento dos rios Taquaruçu 

e Xaxim, será feito com escavadeira hidráulica e será transportado por três 

caminhões traçados basculantes, até um terreno Rural de propriedade da 

Prefeitura Municipal, localizados na Linha Zenaide Bertaso, no Municipio de 

Coronel Freitas com área de, 25.025,08m² ( vinte e cinco mil e vinte cinco 

metros e oito decímetros quadrados).  

A remoção do material da superfície será feito com escavadeira 

hidráulica e será transportado por três caminhões traçados basculantes, será 

feito acessos para a máquina em pontos onde não tem vegetação, para não 

danificar a mata ciliar dos rios, durante o transporte do material até o bota fora. 



O monitoramento da qualidade da água (turbidez), será feito através de 

acompanhamento visual. 

O trabalho será acompanhado pelo diretor de serviços urbanos, onde 

será observado a proteção das espécies nativas, não tendo qualquer 

supressão das mesmas. 

Recuperação de áreas degradadas nas margens do curso hídrico, se 

dará com a recomposição de aterro dos acessos com a revegetação das 

mesmas. 

Medidas de recuperação do bota-fora, será feito com o espalhamento do 

material removido, para secagem e recomposição com gramíneas no terreno.  

O monitoramento Ambiental Com base na identificação e avaliação dos 

impactos ambientais e nas características das áreas a serem afetadas pelo 

empreendimento, foram definidas as medidas denominadas mitigadoras, ou 

seja, destinadas a minimizar os impactos negativos e conferir maior 

sustentabilidade ambiental às obras e às atividades de desassoreamento.  

As medidas de mitigação têm por objetivo:  

 Prevenir e controlar os impactos ambientais avaliados como 

negativos e que podem receber alguma ação preventiva ou 

corretiva;  

 Minimizar e compensar aqueles impactos ambientais negativos 

que não podem ser evitados, não havendo como conter a sua 

ocorrência; e 

 Acompanhar o andamento e os resultados das medidas e 

atividades propostas, durante a fase de obras. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sentido: positivo, quando sua manifestação resulta na melhoria da qualidade 

ambiental, ou negativo, quando sua manifestação resulta em dano ambiental. 

 

Forma de incidência: direto, quando o resultado de uma simples relação causa 

efeito, quando é parte de uma cadeia de manifestações. 

 

Distributividade: relacionado à abrangência do impacto, podendo ser local ou 

regional. 

 

Tempo de incidência: imediato quando se manifesta no instante em que se dá 

a intervenção, ou mediato (a médio e longo prazo), quando se manifesta certo 

tempo após realizada a intervenção. 

 

Prazo de Permanência: temporário quando sua manifestação tem duração 

determinada, ou permanente quando uma vez executada a intervenção, sua 

manifestação não cessa ao longo de um horizonte temporal conhecido. 

 

Magnitude: traduz a amplitude do impacto considerando todos os outros 

atributos. 

 



Para sua composição foram atribuídos valores de1 e 2 aos atributos de 

impactos, de acordo com seus aspectos mais relevantes, conforme a Tabela 1 

abaixo: 

Tabela 1: COMPOSIÇÃO DA MAGNITUDE DE IMPACTO 

ATRIBUTO VALOR ATRIBUÍDO 

IGUAL A 2 

VALOR ATRIBUÍDO 

IGUAL A 1 

Forma de incidência Direta Indireta 

Distributividade Regional Local 

Tempo de permanência Imediato Mediato 

Prazo de permanência Permanente Temporário 

 

Ainda, para a composição da magnitude foi utilizada uma escala de valores 

correspondentes apresentados na Tabela 2 abaixo: 

Tabela2: CORRESPONDÊNCIA DOS VALORES DE MAGNITUDE DOS 

IMPACTOS 

SOMA DOS VALORES 

DOS ATRIBUTOS 

VALOR 

CORRESPONDENTE 

PARA A MAGNITUDE 

ESCALA 

4 1 Muito baixa 

5 2 Baixa 

6 3 Média 

7 4 Alta 

8 5 Muito alta 

 

Importância: quase sempre é um exercício mais subjetivo, já que normalmente 

envolve juízo de valor. De maneira geral, a importância resulta da ponderação 

da subjetividade do impacto em relação ao compartimento ambiental afetado. 

Para essa avaliação foram utilizados os seguintes valores: 

1 – muito baixa 



2 – baixa 

3 – média 

4 – alta 

5 – muito alta. 

Relevância do impacto: foi determinada pela multiplicação da magnitude pela 

importância, atribuindo-se o sinal de positivo ou negativo, de acordo com o 

sentido do impacto, sendo os valores resultantes interpretados da seguinte 

maneira: 

De 1 a 5 – muito baixa 

De 6 a 10 – baixa 

De 11 a 15 – média 

De 16 a 20 – alta 

De 21 a 25 – muito alta. 

 

4. CONCLUSÃO 

A percepção da paisagem é bastante relativa, considerando a 

individualidade de cada observador, acarretando grande dificuldade de se 

avaliar como determina alterações pode ser percebida. Porém, neste caso as 

mudanças ocorrerão na fauna e flora locais, a paisagem só tende a melhorar. 

Dessa forma, o impacto ambiental decorrente desse fenômeno é 

considerado positivo, sua forma de incidência será indireta, a distributividade 

será local, o tempo de incidência será mediado e o prazo de permanência será 

permanente. 

Assim, sua magnitude é classificada como muito baixa, já que haverá uma 

melhoria da área, resultando numa baixa relevância para este aspecto.  
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