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 A p r e s e n t a ç ã o  1.

O presente Relatório de Impacto Ambiental – RIMA contém a síntese das principais 

conclusões obtidas no documento, cujo objetivo é informar a comunidade e estimular a participação 

em processos de consulta pública que integram o processo de licenciamento relacionado à atividade 

“Loteamento Urbano”, classificada como efetiva ou potencial causadora de grande impacto 

ambiental segundo a Resolução SEMADE nº 9, de 13 de maio de 2015. 

O empreendimento em questão trata-se do loteamento particular de fins sociais “Fazenda 

Palmeira”, situado no bairro Núcleo Industrial, no município de Campo Grande/MS. O projeto 

compreende uma área total de aproximadamente 246 hectares, nos quais está previsto o 

parcelamento do solo em lotes residenciais de 200 m² de área cada. Tal empreendimento tem 

investimento total de R$1.000.000,00, previstos para a conclusão da implantação do loteamento.  

Este documento consiste em um estudo ambiental e configura instrumento exigido como 

parte do processo de licenciamento ambiental de atividade mencionada. O estudo visa apresentar a 

caracterização da atividade em questão, de modo que contempla o diagnóstico físico, biológico e 

socioeconômico, a previsão, o dimensionamento e o balanço dos impactos ambientais (negativos e 

positivos) e a proposição de medidas mitigadoras nas áreas de influência delimitadas.  

Dessa forma, é feito um estudo comparativo entre a situação atual do local e a possível 

situação futura após a instalação do empreendimento, de modo que a viabilidade da atividade 

relaciona-se diretamente com o saldo resultante dessa análise. Contém ainda informações sobre os 

planos de acompanhamento e monitorização adotados para os impactos positivos e negativos 

elencados por conta da atividade em questão. 

Tais informações referentes ao Loteamento Urbano “Fazenda Palmeira” são exigidas como 

forma de subsídio no processo de avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento no local 

pretendido, norteando a tomada de decisão quanto à expedição da Licença Ambiental Prévia, pelo 

órgão ambiental competente, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana – SEMADUR.  
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 E m p r e e n d e d o r   2.

HEDGE UB – COMPRA E VENDA DE TERRENOS PRÓPRIOS LTDA 

CNPJ: 13.506.190/0001-65 

Endereço: Rua Dr. Zerbini nº 842 – Bairro Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS 

Telefone: (67) 3356-2437 

Representante Legal: Rubens Filinto da Silva 

 E m p r e s a  R e s p o n s á v e l  p e l o  E s t u d o  A m b i e n t a l   3.

COSTA ENGENHARIA EIRELI-EPP 

CNPJ: 21.019.052/0001-80 

Endereço: Rua Dr. Arlindo de Andrade nº 368 – Bairro Amambai, Campo Grande/MS 

Telefone: (67) 9 9961-8232 

E-mail: contato@costaengenharia.eng.br 

Responsável Técnico pela Empresa: Rodrigo Lima Costa 

Coordenador do Estudo Ambiental: Rodrigo Lima Costa, Engenheiro Ambiental. 
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 O b j e t o  d e  L i c e n c i a m e n t o  4.

O empreendimento objeto deste processo de licenciamento ambiental trata-se de um 

loteamento urbano, em caráter particular, cujo objetivo é parcelamento do solo em lotes destinados 

à construção de residências e outras estruturas de fins sociais. Tal empreendimento é denominado 

“Loteamento Urbano Fazenda Palmeira”, sendo de propriedade da empresa Hedge UB Compra e 

Venda de Terrenos Próprios LTDA, tendo como representante legal o senhor Rubens Filinto da Silva. 

 De acordo com a planta técnica do loteamento, o terreno tem extensão total de 246 

hectares (2.461.664,00 m²) de área, dos quais 117,5 hectares (47,75% da área total) referem-se à 

área construída em lotes, isto é, residências e moradias, e 24,6 (10,00% da área total) são para áreas 

públicas, destinados à construção de praças e outros locais de finalidade recreativa, como centros de 

lazer. Considerando a construção de lotes residenciais de 200 m² de área máxima cada, a capacidade 

instalada total do empreendimento é de 5870 lotes, distribuída em uma área de 1.175.364,00 m².  

Dessa forma, para construção dos lotes, está prevista a instalação de diversos 

“equipamentos” urbanos com a finalidade de promover condições ideais de bem-estar para a futura 

população moradora do loteamento. Tais equipamentos tratam-se dos sistemas básicos de 

abastecimento de água tratada (potável, própria para consumo humano) e de esgotamento sanitário, 

das redes de distribuição de energia elétrica e rede de iluminação pública, além dos sistemas de 

drenagem urbana e a pavimentação asfáltica. 
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 J u s t i f i c a t i v a  d o  E m p r e e n d i m e n t o  5.

Considerando a região em que será instalado o loteamento “Fazenda Palmeira”, isto é, em 

área próxima ao Núcleo Industrial da cidade de Campo Grande, a implantação do empreendimento 

deve ser vista como uma forma de atender aos trabalhadores empregados das indústrias ali 

presentes e suas famílias, de modo a melhorar a infraestrutura do local, facilitar o acesso ao local e 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população da área.  

Sabe-se que boa parte dos empregados das indústrias do bairro núcleo industrial não 

residem neste bairro, justamente pelo fato de tratar-se de uma área industrial, com escassa 

possibilidade de moradia. Assim, a existência de um loteamento particular, com a finalidade social de 

promover moradia aos trabalhadores do núcleo industrial do município de Campo Grande, 

contribuiria para o conforto e bem-estar desse grupo social.  

É possível também prever uma movimentação nas indústrias situadas no Núcleo Industrial de 

Campo Grande no tocante à facilidade e disponibilidade de possíveis novos funcionários na área 

próxima às indústrias, devido à instalação do Loteamento, fator que irá atrair um contingente 

populacional diverso, capaz de se encaixar nas exigências profissionais requeridas pelas empresas e 

fábricas ali localizadas. Indiretamente, a movimentação de novos funcionários prevê uma melhoria 

na cadeia produtiva, de maneira que venha a refletir no aumento do desempenho e eficiência dos 

colaboradores.  

Em suma, observa-se o aumento na demanda por residências e áreas habitacionais no 

município de Campo Grande, de modo que a construção de loteamentos urbanos, bem como 

melhorias na infraestrutura geral da cidade, é bem vista, como forma de subsidiar o desenvolvimento 

socioeconômico da cidade, especialmente na região ao entorno do Núcleo Industrial, além de 

contribuir para o melhor aproveitamento do solo urbano do município. 
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 A v a l i a ç ã o  d a s  A l t e r n a t i v a s  5.1.

 A v a l i a ç ã o  d e  A l t e r n a t i v a s  T e c n o l ó g i c a s  5.1.1.

A apresentação das alternativas tecnológicas tem como objetivo propor soluções que visem 

adequar o empreendimento à área na qual se pretende a sua instalação, como forma de garantir o 

desenvolvimento urbano, o uso adequado das áreas disponíveis e a preservação ambiental.  

De acordo com a Lei Complementar Nº 74, de 06 de setembro de 2005, que dispõe sobre o 

ordenamento do uso e da ocupação do solo no município de Campo Grande, a guia de Diretrizes 

Urbanísticas (GDU) é um documento expedido pela administração municipal que fornece 

informações, à luz da legislação vigente, sobre o ordenamento do uso e da ocupação do solo, os 

critérios gerais para a localização de projetos de empreendimentos especiais e licenciamento de 

atividades em conformidade com a compatibilidade locacional e, quando couber, indicará as obras e 

equipamentos necessários à adequação do empreendimento urbano ao local. 

A obediência de tais diretrizes aprova a área de implantação do loteamento, uma vez que 

promove a correlação entre os interesses do empreendedor e a legislação vigente, de modo que visa 

à preservação ambiental e o estabelecimento de infraestrutura urbana através do regramento das 

áreas do empreendimento.  

Buscando o atendimento às diretrizes contidas na Guia de Diretrizes Urbanísticas 

apresentadas, o projeto do loteamento urbano Fazenda Palmeira contém a implantação de sistemas 

que visem fazer o uso da área de maneira sustentável, de modo a favorecer o desenvolvimento 

sustentável da área.  

Assim, é possível concluir que o projeto do empreendimento encontra-se de acordo com a 

legislação municipal, uma vez que atende às diretrizes urbanísticas exigidas e visa adotar alternativas 

que promovam o desenvolvimento social e econômico da área de implantação, bem como garantir a 

preservação do meio ambiente da área e seu entorno. 
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 A l t e r n a t i v a s  L o c a c i o n a i s  5.1.2.

As alternativas locacionais apresentam a análise da localidade para a instalação do 

empreendimento. Para isso, são avaliadas as diferentes possibilidades de traçado, sítio e layout para 

que o projeto possa atender ao objetivo do empreendimento e seja viável nos sentidos ambiental, 

técnico e econômico.  

A área do empreendimento deve ser compatível com as motivações contidas na justificativa 

apresentada anteriormente, uma vez que se trata de um empreendimento de fins sociais, e que visa 

promover o desenvolvimento da área, além de favorecer e proporcionar melhorias ao distrito 

industrial da cidade de Campo Grande.  

O loteamento Fazenda Palmeira passou por análise para escolha de sua localidade, de modo 

que a determinação da área próxima ao núcleo industrial mostrou-se coincidente com as finalidades 

estabelecidas para o loteamento, além de que atendeu às justificativas e motivações da implantação 

de um loteamento em território urbano, de modo que a área selecionada foi a alternativa mais 

compatível com o empreendimento em si.  

 A l t e r n a t i v a  Z e r o   5.1.3.

A hipótese da não implantação do Loteamento Urbano Fazenda Palmeira no bairro Núcleo 

Industrial de Campo Grande prevê que os impactos negativos decorrentes das atividades de 

implantação sejam desconsiderados das interferências ao meio, porém descarta também a 

possibilidade de intervenção e prevenção de danos por meio das medidas mitigadoras dos impactos 

negativos, assim como da possibilidade da compensação ambiental.  

Da mesma forma, a referida hipótese inclui a perda de diversos benefícios advindos da 

operação do empreendimento, bem como abre margens para que outras atividades não benéficas ao 

município sejam praticadas de forma não organizada.  

A não implantação do empreendimento contribui indiretamente com aspectos negativos ao 

desenvolvimento da cidade, de maneira que a implantação do loteamento seja vista de forma 

positiva, uma vez que, ao trabalhar com a área, se faz necessária a tomada de providências cabíveis 

que dizem respeito aos diferentes âmbitos (meio físico, biológico, econômico e social) que envolvem 

o empreendimento, atraindo assim a atenção para este local, de modo a favorecer o 

desenvolvimento da região e consequentemente da cidade de Campo Grande. 
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 C a r a c t e r i z a ç ã o  d o  E m p r e e n d i m e n t o  6.

O empreendimento “Loteamento Urbano Fazenda Palmeira” trata-se de um loteamento 

particular de fins sociais e localiza-se na Gleba “A” da Fazenda Palmeira, situada na região oeste do 

município de Campo Grande – MS, como parte do bairro Núcleo Industrial. Tal empreendimento 

pretende constituir uma área de 246,1664 hectares distribuídos e definidos segundo o projeto 

técnico urbanístico do empreendimento. 

 

No limite norte da área, encontra-se uma área de eucalipto plantado, de propriedade da 

empresa ADM - Archer Daniels Midland Company. Ao leste da área, encontram-se as áreas 

residenciais do bairro Núcleo Industrial, bem como o distrito industrial, onde estão localizadas 

fábricas e indústrias da cidade.  

Já a oeste, o limite do empreendimento se dá com uma área antropizada, caracterizada pela 

degradação antrópica na figura do desmatamento da vegetação nativa, e na qual não são 

encontrados ocupação humana ou qualquer tipo de atividade. Ao sul da área, localiza-se o Córrego 

Imbirussu, pertencente à microbacia hidrográfica de mesmo nome, no qual são despejados os 

efluentes industriais tratados diretamente nas próprias indústrias do Núcleo Industrial de Campo 

Grande. 

Entre sul e sudeste do empreendimento, é delimitada a área de preservação permanente 

(APP) do Córrego Imbirussu, a qual não se encontra inserida na área do empreendimento. De acordo 

com o Artigo 4º da Lei Federal nº 12.651 (Código Florestal), para cursos d’água de menos de 10 (dez) 

metros de largura, a APP deve ser igual a 30 (trinta) metros. Com base nisso, a distância reservada 
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desde o limite perimetral do empreendimento ao leito do córrego é de aproximadamente 40 a 50 

metros, a fim de evitar ao máximo que haja interferência da operação do loteamento sobre a 

qualidade ambiental e preservação do córrego. 

 

As atividades de implantação tratam-se dos procedimentos realizados na área até que esta 

esteja pronta e que antecedem o período de operação do Loteamento. Abrangem, portanto todas as 

atividades desde o preparo do local até a instalação dos sistemas individuais de cada lote, bem como 

as estruturas de apoio utilizadas na execução das atividades.  

A implantação do Loteamento Urbano “Fazenda Palmeira” como um todo requer o 

planejamento, em ordem cronológica, de todas as atividades a serem executadas, desde a instalação 

das unidades de apoio no início das obras ao momento de desmobilização das equipes ao fim do 

processo. Tal planejamento foi elaborado com base na estimativa de contratação de uma equipe de 

50 empregados pela empresa HEDGE UB Ltda para implantação do loteamento urbano, num período 

de 02 (dois) anos.  

ATIVIDADES E INTERVENÇÕES PREVISTAS 
Preparo do Terreno 

Inclui ações que garanta que a vegetação da área a ser utilizada seja removida, por meio do 

arranque das gramíneas e arbustos em geral, corte das espécies de maior porte, e retirada dos 

troncos e raízes fixados no interior do solo. Assim, além da limpeza do solo, evita-se que haja o risco 

que quebra ou qualquer dano aos equipamentos utilizados na implantação, permitindo uma melhor 

execução da obra. Inclui também ações de nivelamento e compactação do solo a níveis adequados à 

construção dos lotes. Ainda nesta fase inicial, está previsto o estabelecimento do canteiro de obras 

e da instalação dos serviços essenciais à segurança e saúde dos empregados encarregados da 

implantação (instalação de banheiros e áreas de descanso). 
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ATIVIDADES E INTERVENÇÕES PREVISTAS 

Obras Civis (Infraestrutura Urbana) 

As obras civis a serem realizadas abrangem tanto a demarcação dos lotes residenciais como a 

implantação dos serviços urbanos tais como o sistema de drenagem das águas pluviais, rede de 

abastecimento de água potável, sistema de esgotamento sanitário individual, rede de distribuição 

de energia elétrica e pavimentação asfáltica. Para cada uma das obras de infraestrutura deve ser 

elaborado um projeto técnico contendo todas as informações e dados referentes aos materiais e 

equipamentos a serem utilizados, procedimentos de segurança, procedimentos de execução e 

cronograma de implantação e operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalização 

A etapa de finalização trata-se da limpeza do local de todos os materiais (insumos) restantes não 

utilizados, da retirada dos equipamentos, veículos e máquinas do local, e da remoção de qualquer 

tipo de resíduo que possa vir a poluir o ambiente, bem como na retirada das estruturas utilizadas 

para a execução das obras, como o canteiro de obras, alojamento para descanso, banheiros 

químicos, entre outros.  

Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

 
O sistema de Esgotamento Sanitário do 
Loteamento Urbano Fazenda Palmeira 
deverá ser do tipo individual, no qual 
cada residência possui uma unidade 
particular. Esse sistema é constituído 
por uma unidade de tratamento, 
representada pela Fossa Séptica, e 
uma unidade de disposição final, 
representada pelo Sumidouro. 

Rede de Abastecimento de 
Água Potável 

 
 
A empresa responsável pela captação, 
tratamento e distribuição de água para 
o Loteamento Fazenda Palmeira é a 
Águas Guariroba, responsável pela 
distribuição de água de todo o 
município de Campo Grande/MS. 

Sistema de Drenagem de 
Águas Pluviais e 

Pavimentação Asfáltica 
 
A implantação do sistema de 
drenagem urbana nas vias e a 
pavimentação asfáltica das mesmas é 
de responsabilidade da Empresa 
HEDGE UB, a qual promoverá a 
contratação de empresa empreiteira 
para a execução das obras. 

Rede de Distribuição de 
Energia Elétrica. 

 
Será feita a instalação da rede de 
distribuição de energia elétrica e a 
ligação da rede com a fiação da 
residência (após a construção da 
mesma). Esses procedimentos são de 
responsabilidade da empresa 
distribuidora de energia elétrica do 
estado, na figura da empresa Energisa 
SA, após solicitado o serviço. 



 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 

Hedge UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira  

Campo Grande/MS 

 

Costa Engenharia EIRELI-EPP 
Rua Dr. Arlindo de Andrade, 368 – Amambai – CEP: 79.008-370 
Campo Grande/MS     Tel.: (67) 3204-3670 – (67) 9 9961-8232 

Página 13 de 47 

 
 

 D i a g n ó s t i c o  A m b i e n t a l  d a  Á r e a  7.

 H i d r o g r a f i a  7.1.

Na área do loteamento Fazenda Palmeira, no limite-sul da área de implantação do 

empreendimento, localiza-se o Córrego Imbirussu, que deságua no Rio Anhanduí.  

O córrego Imbirussu encontra-se sedimentado, devido a intensos processos de erosão 

presentes no local. Grande parte da borda do seu leito encontra-se com solo exposto, sem vegetação 

o que aumenta ainda mais os sedimentos presentes no solo que acaba sendo transportado para o 

córrego. Além desta característica, é possível observar também um nível de poluição no córrego e 

em seu entorno, através de algumas características como a coloração da água e a presença de 

camadas de gorduras na superfície e na borda do córrego.  

Pelo fato da área se encontrar ao lado do Núcleo Industrial a região apresenta uma grande 

diversidade de empresas de diferentes ramos como tratamento de madeira, empreiteira de asfalto, 

depósito de couro, frigorífico, fábrica de produtos químicos e inflamáveis. Diante da grande poluição 

do córrego, do odor presente na área do loteamento e da mata ciliar, é importante salientar que 

pode estar ocorrendo uma incorreta deposição de esgoto, de outros tipos de sedimentos ou descarte 

de materiais próxima ou no interior do córrego Imbirussu, colaborando assim, para a atual condição 

do córrego. 
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As árvores presentes na Mata Ciliar encontram-se em situação delicada diante da poluição do 

córrego e do assoreamento do Córrego. As árvores nativas estão sofrendo com a ação da má 

conservação e poluição dessa Área de Proteção Ambiental, assim como o barranco do córrego. Caso 

não sejam tomadas as devidas providências emergenciais, há o risco de ocorrer um deslizamento do 

barranco de terra e consequentemente mudar o curso deste córrego ou até mesmo interromper a 

vazão da água criando uma problemática ainda maior ao meio ambiente.  

De acordo com a Deliberação da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA/MS Nº 

003, de 1997, o Córrego Imbirussu e seus afluentes, desde a confluência com o córrego Serradinho 

até a sua foz no Rio Anhanduí, é classificado como classe 3.  

A fim de caracterizar o padrão atual de qualidade da água do córrego Imbirussu, no trecho 

próximo ao loteamento Fazenda Palmeira, foi coletada amostra da água do córrego, a qual foi 

analisada em diferentes parâmetros. Estes permitem classificar a qualidade da água, bem como 

definir um padrão de qualidade que deve ser mantido, a fim de evitar a degradação do curso d’água, 

por meio das atividades do loteamento urbano.  

Análises LQ/Faixas 
430 Art. 

16 
Resultados Data das Análises 

Temperatura da 
amostra 

2 ‐ 95 40,0°C 20,0°C 12/07/2018 

Temperatura do 
ambiente 

2 ‐ 95 - 23,0°C 12/07/2018 

Oxigênio dissolvido 2,0 - < 2,0 mg/L 12/07/2018 

pH 2 a 12 5,0 a 9,0 8,44 12/07/2018 

Condutividade 
elétrica 

1,0 - 917,0 μS/cm 13/07/2018 

Turbidez 0,3 - < 0,3 UNT 13/07/2018 

Sólidos dissolvidos 
totais 

5,0 - 482,3 mg/L 13/07/2018 

Sólidos suspensos 
totais 

5,0 - 178,8 mg/L 13/07/2018 

Sólidos totais 28,0 - 661,0 mg/L 13/07/2018 

Óleos e graxas 10,0 70,0 mg/L < 10,0 mg/L 13/07/2018 

Coliformes 
termotolerantes 

1,0 - 
1,3 x 105 

NMP/100mL 
12/07/2018 

Coliformes totais 1,0 - 2,4 x 105 NMP/100mL 12/07/2018 

Escherichia coli 1,0 - 
7,7 x 104 

NMP/100mL 
12/07/2018 

DBO (5 dias) 1,5 - 152,5 mg/L 12/07/2018 
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Conforme a avaliação dos resultados obtidos com a medição dos parâmetros citados acima, 

comparando‐se os resultados obtidos para a amostra com os valores máximos permitidos pela 

Resolução CONAMA 430, Artigo 16, para condições e padrões de lançamento de efluentes, pode‐se 

observar que os parâmetros satisfazem os limites permitidos, demonstrando que o córrego 

encontra-se de acordo com a classe em que se enquadra. 

A fim de caracterizar apropriadamente a hidrografia local, da área do loteamento urbano, 

realizou-se a medição do nível do lençol freático na área, determinando sua posição. Tal medição é 

feita através da investigação geotécnica de subsolo através de ensaio de sondagem SPT, realizado na 

área do loteamento em 25 locais (furos) diferentes.  

Com base no cruzamento dessas informações é possível observar que os locais onde não foi 

encontrada a presença de água até a profundidade de 12 metros são aqueles situados mais a norte 

do empreendimento. De maneira análoga, os pontos localizados mais a sul são aqueles em que o 

nível d’água é mais superficial, com profundidade variando entre 3,5 e 4,5 metros. Na porção central 

da área do empreendimento, observa-se o nível d’água numa profundidade intermediária, variando 

entre 7,00 e 10,5 metros. 

Esses fatos são justificados pela presença do Córrego Imbirussu localizado ao sul do 

empreendimento. O lençol freático, responsável pelo abastecimento e recarga do córrego, se 

manifesta mais superficialmente nas áreas mais próximas ao córrego, de maneira que essas áreas 

tornam-se áreas especiais, nas quais devem ser tomadas medidas de prevenção e cuidados com 

relação a execução de atividades relacionadas com o subsolo, como por exemplo a implantação de 

estruturas subterrâneas ou até mesmo as fundações das residências. 

 C l i m a   7.1.1.

De acordo com o Caderno Geoambiental da Região de Campo Grande, o Clima de Campo 

Grande é classificado como úmido a sub-úmido, caracterizado por uma má distribuição anual das 

chuvas, com ocorrência bem definida de período seco durante os meses mais frios e um período 

chuvoso durante os meses de verão. 

Segundo o Caderno Geoambiental da Região de Campo Grande, a cidade de Campo Grande, 

na sua maior parte, apresenta temperaturas médias do mês mais frio menores que 20°C e 

maiores que 18°C. De acordo com o gráfico das temperaturas de Campo Grande no ano de 2018 

(Fonte: INMET), as temperaturas mais baixas não passam dos 16°C, distribuídas entre os meses de 

junho a setembro (inverno), e as mais altas não ultrapassam os 30°, entre outubro e novembro de 

2018. 
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Segundo o Caderno Geoambiental da Região de Campo Grande/MS (SEMAC), a precipitação 

pluviométrica anual do município de Campo Grande varia entre 1.200 a 1.500mm. Para o estado de 

Mato Grosso do Sul, no ano de 2017, a precipitação anual variou de 600mm a 1800mm, sendo as 

precipitações mais altas no centro do estado (fonte: INMET). Em Campo Grande, situado no centro 

do estado, é possível observar que a precipitação total anual em 2017 esteve entre 1400mm a 

1800mm.  

Um aspecto a ser destacado, com relação aos ventos, é com relação ao odor proveniente do 

bairro Núcleo Industrial. Esse odor característico é resultante do processo produtivo das indústrias 

instaladas no bairro mencionado, e se propaga para toda a região de entorno através do ar, podendo 

ser levado a grandes distâncias por ação dos ventos.  

Como forma contornar essa situação, a empresa HEDGE UB pretende efetuar o plantio de 

mudas de eucalipto da espécie Corymbia citriodora, ao longo do limite leste da área do loteamento. 

O plantio das mudas de eucalipto funciona como espécie de cortina-arbórea de absorção de odores, 

uma vez que a planta escolhida é muito aromática, sendo assim capaz de suavizar o odor 

proveniente da área industrial, e também devido ao porte da espécie, que por ser muito alta, é capaz 

de dispersar as correntes de vento mais altas, contribuindo Essa espécie é conhecida como 

“eucalipto-cheiroso”, devido ao fato de sua madeira e folhas apresentarem aroma agradável. Além 

disso, são espécies de grande porte, podendo atingir até 30 metros de altura. 
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 S o l o  7.2.

A área do Loteamento Urbano Fazenda Palmeira, de acordo com a Carta Geotécnica de 

Campo Grande, encontra-se inserida na unidade homogênea I, na qual o tipo de solo predominante é 

o Latossolo, nas seguintes variações: 

 Latossolo vermelho escuro, textura média; 

 Latossolo vermelho escuro, textura argilosa; 

 Latossolo roxo e Terra roxa estruturada, poroso. 

 

Os Latossolos são aqueles que se apresentam em maior extensão, possuindo excelentes 

propriedades físicas, além de uma topografia favorável à mecanização, por se posicionarem em 

relevo plano e suave ondulado. Em geral, os latossolos apresentam alta permeabilidade à agua, 

porém usualmente revelam sérios problemas relacionados à fertilidade, com baixa reserva de 

nutrientes para as plantas (EMBRAPA, 2018).  

A recomendação específica para projetos de parcelamento do solo contida nesse documento 

afirma que as áreas contidas dentro dessa unidade são passíveis de maiores concentrações urbanas, 

isto é, são áreas aptas a receberem um grande contingente populacional, pois apresentam 

caraterísticas que permitem o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região. Logo, é 

possível concluir que o empreendimento em questão, por tratar-se de um loteamento residencial, 

pretende instalar-se em local ideal, em área de acordo com a recomendação municipal.  

As características do subsolo são determinadas através da investigação das camadas mais 

profundas do solo, e se dá por meio de estudos de sondagem. Para a áreaa do loteamento Fazenda 
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Palmeira, foram realizados 25 furos de sondagem, dos quais foram coletados uma amostra de cada, 

totalizando 25 amostras de solo, a fim de caracterizar o solo do local, por meio da composição de 

perfis geotécnicos individuais. 

A partir dos resultados apresentados no ensaio de sondagem SPT realizado na área do 

Loteamento Fazenda Palmeira, é possível identificar a predominância de solos com composição de 

argila siltosa, cuja textura varia de mole à rija.  

Considerando o tipo de solo da área, isto é, latossolo de caráter argilo-siltoso, é possível 

afirmar que a área apresenta baixa susceptibilidade à ocorrência de processos de dinâmica 

superficial, isto é, aos processos tais como degradação de solo e rocha, assoreamento, erosão, 

deslizamentos, inundações, entre outros. Isso ocorre devido à alta estabilidade desse tipo de solo, 

associada à baixa declividade da área.   

 R e l e v o  7.3.

O município de Campo Grande/MS, segundo o Caderno Geoambiental do município de 

Campo Grande, encontra-se em duas regiões geomorfológicas: na Região dos Planaltos Arenítico-

Basálticos Interiores e na Região dos Planaltos da Borda Ocidental da Bacia do Paraná. Conforme a 

Carta Geotécnica de Campo Grande/MS a caracterização das rochas e suas camadas de constituição 

indicam que a área é composta por basalto e arenito intertrapeanos da Formação Serra Geral. 
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O relevo predominante encontrado na área é constituído na forma de colinas: áreas 

praticamente planas, suave onduladas e onduladas, e declividades variando de 0 a 15%. 

Considerando sua estrutura plana, é possível afirmar que tal área demonstra-se favorável à 

implantação de um loteamento urbano de caráter residencial, visto que nesse tipo de relevo diminui-

se a necessidade de adequação do terreno por meio de terraplanagem, de modo que são reduzidas 

ao mínimo as modificações na estrutura do solo de maneira geral.  

A escolha correta da área de instalação do loteamento influencia então no melhor 

desempenho do empreendimento, bem como evita gastos dispendiosos de recursos minerais e 

financeiros. Logo, é possível afirmar que escolha da localidade do Loteamento Urbano Fazenda 

Palmeira, em relação ao relevo da área, é benéfica para o bom desenvolvimento das atividades de 

implantação e desenvolvimento do empreendimento.  

 G e o t e c n i a  7.4.

A geotecnia é entendida como o estudo da crosta terrestre a partir da aplicação de métodos 

científicos e trata-se da análise do comportamento das rochas e do solo quando submetidos a ações 

de caráter humano, como obras de construção civil. A Carta Geotécnica de Campo Grande apresenta, 

para a unidade homogênea I, na qual a área do Loteamento Urbano fazenda Palmeira encontra-se 

inserida, as seguintes características geotécnicas: 

 Baixa a média susceptibilidade à erosão; 

 Baixa a média permeabilidade do solo; 

 Ocorrência localizada de camadas métricas de matacão de basalto e lentes de 

arenito de 20 à 70 cm; 

 Nível d'água variando de 4 a 7m. 

 B i o m a  7.5.

O Cerrado é o segundo maior bioma do país, cobrindo cerca de 2 milhões de km² do 

território e é estruturado em diferentes fisionomias que são determinadas pelo solo, clima, 

topografia, latitude, geomorfologia e atividades antrópicas (Ribeiro & Walter, 1998). O Bioma possui 

uma das mais ricas floras do mundo, com aproximadamente 11.627 espécies de plantas vasculares 

nativas e ampla composição florística e espécies endêmicas (Ratter et al. 2003, Bridgewater et al., 

2004). 
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Este bioma constitui um conjunto de ecossistemas formado por savanas, campos, matas e 

matas de galerias. (Bueno, 2009), variando de fitofisionomias extremas de vegetação, mais densas 

tais como cerradão com árvores formando um dossel, a campos limpos, ausência de árvores e 

pequena quantidade de arbustos. A fauna do Cerrado é pouco conhecida, mas trata-se de um 

ambiente extremamente rico, destacando-se principalmente, o grupo dos insetos. 

 F a u n a  7.6.

Em razão da localização da área e, portanto, da intervenção antrópica, é possível que a fauna 

tenha sido reduzida à presença de espécimes muito comuns no Cerrado Sul Matogrossense. Dentre 

elas observa-se a presença de aves, como João de barro (Furnarius rufus), Bem-te-vi (Pitangus 

sulphuratus) e Quero-quero (Vanellus chilensis). Apenas uma espécie de mamífero foi avistada (Paca 

- Cuniculus paca), mas foi possível encontrar pegadas de outros mamíferos nas proximidades do 

córrego, diagnosticando assim o alto grau de distúrbio que a fauna tem sofrido decorrente da 

instalação do núcleo industrial 

e que poderá se intensificar o 

loteamento se não forem 

tomadas as devidas medidas 

de legislação e ambientais.  

Também foi verificada 

a existência de anfíbios 

comumente encontrados em 

ambientes com grande 

interferência urbana, como 

espécies da família 

Leptodactylidae, que possuem 

como característica serem 

animais generalistas, 

conseguindo se adaptar com 

mais facilidade às mudanças do 

ambiente. 
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 F l o r a  7.7.

Em virtude de sua localização, percebe-se uma intensa interferência antrópica sob a 

cobertura vegetal, devido à grande movimentação de caminhões, máquinas, e indústrias operantes, 

acarretando distúrbios ambientais, sonoros e visuais. A área se encontra em um processo de 

regeneração passiva, com o crescimento de muitas ervas, gramíneas e subarbustos, deixando a 

característica de “pasto sujo”, uma denominação para áreas anteriormente usadas como pastagens 

que foram “abandonadas”, mas ainda apresentam grande quantidade de Brachiaria sp, uma espécie 

de gramínea exótica. 

Na área em estudo, devido à regeneração passiva (técnica de restauração ambiental), 

observou-se baixa diversidade de espécies de animais e vegetais de uma maneira geral. Além de 

gramíneas exóticas, há um predomínio de vegetação pioneira- plantas com crescimento rápido e que 

se desenvolvem bem a céu aberto - com espécies arbóreas nativas e bem características da 

fitofisionomia do Cerrado. Foi encontrada na área uma diversidade amostrada de 12 famílias 

botânicas, e uma riqueza total de 21 espécies, ocorrendo a predominância das seguintes famílias 

botânicas: fabaceae, annonaceae, poaceae e solanaceae.  

Essas famílias nativas do Cerrado são caracterizadas por apresentarem espécies pioneiras, 

invasoras de pastagens, como o Juá, e Dormideira, e espécies introduzidas com um crescimento 

desordenado, como Leucenas e Braquiárias. Dentre outras espécies estão Araticum, Pindauvarana, 

Tinteiro, Caraguatá, Capitão-do-campo, Mamona, Pata de vaca, Barbatimão, Guanxuma branca, 

Bananeira, Capim Colonião, Braquiaria e Fruta do lobo. 
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 M a t a  C i l i a r  7.8.

A área em questão encontra-se em continuidade com a área de pasto e, por conseguinte, 

próximo à localização urbana. Em decorrência desse fato e de outros descritos posteriormente, a 

biodiversidade se encontra comprometida reduzindo a flora a traços de vegetações arbóreas. Este 

terreno de mata ciliar apresenta áreas de vegetação nativa ao longo do curso d’água denominado 

Córrego Imbirussu, configurando a chamada Área de Preservação Permanente (APP). 

Foi possível observar uma diversidade amostrada, na mata ciliar, de 13 famílias botânicas, 

com 19 espécies pertencentes a estas famílias, dentre elas: Mangueira, Buriti, Perobinha do campo, 

Pinha do brejo, Canela de Velho, Taúva, Goiabeira, Jenipapo e Juá. 

Cabe destacar que, embora a área de preservação permanente (APP) do córrego Imbirussu 

não faça parte da área do loteamento, e considerando que ela esteja nos limites dessa área, é de 

responsabilidade do empreendedor, na figura da empresa HEDGE UB Compra e Venda de Terrenos 

LTDA, adotar todas as medidas mitigadoras cabíveis a fim de minimizar os impactos negativos do 

empreendimento sobre a mata ciliar do referido corpo d’água.  
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 S o c i e d a d e  L o c a l  7.9.

A área onde se pretende instalar o loteamento Fazenda Palmeira, no bairro Núcleo Industrial 

da cidade de Campo Grande/MS, encontra-se desocupada, isto é, ausente de qualquer tipo de 

instalação e atividade, configurando assim área ideal para implantação do empreendimento, uma vez 

que não haverá conflitos de interesse pela área entre moradores previamente residentes e o 

empreendedor responsável pelo Loteamento Fazenda Palmeira.  

Uma vez que não há contingente populacional na área, é necessário caracterizar a sociedade 

do entorno da área, de modo a melhor compreender os impactos da implantação do loteamento 

sobre o meio social. O entorno da área do loteamento “Fazenda Palmeira” é composto pelos bairros 

Núcleo Industrial, Jardim Inápolis, Vila Manoel Secco Thome, além do distrito industrial Indubrasil.  

Imediatamente ao lado da área pretendida para implantação do loteamento, têm-se as 

indústrias e fábricas instaladas na cidade, de modo que o contingente populacional mais próximo ao 

empreendimento tem caráter “temporário”, visto que obedece a jornada diária de trabalho. Existem 

também residências instaladas nos bairros vizinhos, sendo assim importante observar os aspectos 

relativos à qualidade de vida dessas pessoas, visando o não comprometimento da mesma, ou 

buscando maneiras de favorecê-la. 

A implantação do loteamento pretende alterar o meio socioeconômico local, de modo que o 

contingente populacional a ser instalado na área deve contribuir para o desenvolvimento da cidade 

através da geração de renda e receitas públicas, além da possível absorção de mão-de-obra pelas 

indústrias e fábricas da região.   

  S í t i o s  A r q u e o l ó g i c o s  7.10.

A partir da análise do banco de dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional – IPHAN foi feita uma busca da área do loteamento no Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos, a fim de determinar a existência de sítios e monumentos arqueológicos, bem como a 

presença de patrimônio histórico e cultura da comunidade na área. Entretanto, nada foi encontrado 

para a área do empreendimento, de modo que não apresentam restrições à implantação quanto à 

presença de patrimônio cultura na área. 
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 U s o  e  O c u p a ç ã o  d o  S o l o  7.11.

A área em que se pretende instalar o loteamento urbano “Fazenda Palmeira” encontra-se 

desocupada, isto, trata-se de uma área sem uso específico de quaisquer atividades econômicas. O 

local do empreendimento pode ser entendido então como em situação de antropização, uma vez 

que houve interferência humana no local, na forma de desmatamento (remoção de vegetação 

nativa).  

As indústrias ali instaladas configuram o maior uso da área de entorno, uma vez que se trata 

do distrito industrial do município, onde se concentram a maior densidade de fábricas e indústrias do 

município de Campo Grande. Dessa forma, a área em questão apresenta grande importância 

econômica, visto que se trata do polo econômico industrial, responsável por significativa parte da 

geração de receita da cidade de Campo Grande/MS.  

Serviços Urbanos na Área 

Unidade Básica de Saúde “Dr. Manoel Secco Thomé” 

Escola Estadual “Professor Ulisses Serra” 

CEINF Antonio Braga – Indubrasil 

CRAS - Indubrasil 

 U s o  e  O c u p a ç ã o  d a  Á g u a   7.12.

Ao sul da área do empreendimento Fazenda Palmeira, encontra-se o córrego Imbirussu, 

afluente do Rio Anhanduí, no qual é feito o despejo de efluentes industriais provenientes das fábricas 

e indústrias localizadas no bairro Núcleo Industrial, em Campo Grande/MS. Os efluentes lançados no 

corpo d’água são tratados nas próprias indústrias, a fim de não interferir na qualidade do córrego por 

meio da poluição da água.  

Por tratar-se de um córrego, em que não há grande vazão para captação e uso humano da 

água, o uso da água do córrego Imbirussu fica restrito ao recebimento de efluentes industriais. A 

potencial futura utilização desse recurso hídrico reside no despejo de efluentes provenientes do 

sistema de drenagem pluvial urbana do loteamento Fazenda Palmeira no referido corpo d’água. 



 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 

Hedge UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira  

Campo Grande/MS 

 

Costa Engenharia EIRELI-EPP 
Rua Dr. Arlindo de Andrade, 368 – Amambai – CEP: 79.008-370 
Campo Grande/MS     Tel.: (67) 3204-3670 – (67) 9 9961-8232 

Página 25 de 47 

 
 

 

 Á r e a s  d e  I n f l u ê n c i a  7.13.

Denominam-se áreas de influência aquelas passíveis de sofrer influência, de qualquer 

natureza, nos meios físico, biológico e social, por conta da instalação e operação do 

empreendimento, de modo que o ambiente nessas áreas é alterado.  São três a áreas de influência 

de determinada atividade ou empreendimento, definidas em diferentes âmbitos: Área Diretamente 

Afetada (ADA), Área de Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII).  

A Área Diretamente Afetada (ADA) é considerada a área em que é instalado o 

empreendimento, isto é, a própria área do loteamento, definida no projeto técnico da obra para 

execução das obras de instalação e operação de atividade. Está incluído nessa área o local onde 

serão instaladas as estruturas de apoio à implantação do empreendimento, tais como áreas de 

empréstimos e bota-fora, canteiro de obras e vias de acesso privativo ao local.  

Definida pela Resolução CONAMA nº 305, de 12 de junho de 2002, a Área de Influência 

Direta (AID) trata-se da área necessária à implantação de obras e atividades, bem como aquelas que 

envolvem a infraestrutura de operacionalização de testes, plantios, armazenamento, transporte, 

distribuição de produtos, insumos e água, além da área de administração, residência dos envolvidos 

no projeto e entorno.  
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Fazem parte desta área os bairros Núcleo Industrial e parte do bairro Nova Campo Grande, 

além do distrito industrial Indubrasil. Esses bairros são formados por áreas residenciais e áreas 

industriais, nas quais está presente grande contingente de fábricas e indústrias da cidade. É 

importante destacar também a presença da Área de Preservação Permanente do Córrego Imbirussu, 

uma vez que por tratar-se de um empreendimento que utilizará de obras civis, a quantidade de 

sedimentos que é desagregada do solo é alta. 

Ainda segundo a pela Resolução CONAMA nº 305, a Área de Influência Indireta (AII) é 

definida como o conjunto ou parte dos municípios envolvidos, tendo-se como base a bacia 

hidrográfica abrangida. Na análise socioeconômica, esta área pode ultrapassar os limites municipais 

e, inclusive, os da bacia hidrográfica. 

Nesse âmbito, os principais impactos são relacionados à economia, onde as receitas do 

empreendimento, os recolhimentos realizados, o emprego e remuneração da mão-de-obra, além da 

própria construção das residências, incidem sobre a economia e na organização socioeconômica da 

AII. Para esta atividade de loteamento urbano, a AII traduz-se nos limites do município de Campo 

Grande/MS. 

A determinação dos limites de cada área de influência é importante para a estimativa da 

intensidade dos impactos ambientais causados, bem como para orientar e nortear a proposição de 

medidas mitigadoras cujo objetivo é minimizar os efeitos negativos do empreendimento sobre o 

meio em cada uma dessas áreas.  
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 I m p a c t o s  A m b i e n t a i s  8.

Os impactos ambientais podem ser entendidos como quaisquer alterações feitas no meio, e 

suas consequências, por consequência da instalação de um empreendimento. A resolução CONAMA 

nº 001, de 23 de janeiro de 1986, considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o 

bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e 

sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais. 

A importância da definição dos impactos ambientais associados a um empreendimento 

reside na necessidade de estimar e prever tais impactos, a fim de evitar a sua ocorrência ou, caso 

sejam inevitáveis, mitigar as suas consequências no meio ao qual eles incidem. Dessa forma, 

objetiva-se reduzir a interferência do empreendimento sobre o meio, preservar o meio ambiente e 

garantir o bem-estar social. 

Além da identificação dos impactos ambientais, é imprescindível que seja feita a classificação 

e a avaliação de cada um deles, a fim de determinar o modo como os impactos irão interferir no 

meio, e dessa forma, auxiliar no processo de elaboração das medidas mitigadoras e dos planos de 

monitoramento. 

A avaliação dos impactos ambientais serve de subsídio para a elaboração das propostas 

mitigadoras, que visam prevenir, mitigar, reverter ou compensar os possíveis danos ambientais ao 

meio em que o empreendimento encontra-se inserido, bem como a sua área de influência direta. 

A identificação dos impactos ambientais associados ao empreendimento é determinada pelo 

meio (biológico, físico e socioeconômico) no qual o impacto terá a sua incidência, assim como pela 

fase do projeto na qual o impacto atuará.  A classificação dos impactos ambientais identificados é 

feita segundo os atributos natureza, prazo de ocorrência, espacialidade, duração, magnitude e 

reversibilidade, os quais servirão para a avaliação qualitativa dos impactos nos diferentes meios.  
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Impacto Ambiental - Descrição Natureza 
Prazo de 

Ocorrência 
Duração Magnitude 

Impacto da remoção de vegetação sobre a 
fauna local 

Negativo Curto Permanente Pequena 

Impacto do tráfego de veículos e uso de 
maquinário sobre a fauna local  

Negativo Médio Permanente Pequena 

Impacto da remoção de vegetação sobre a 
biodiversidade da flora e cobertura vegetal  

Negativo Curto Permanente Pequena 

Impacto da implantação da infraestrutura 
do empreendimento sobre a harmonia 

paisagística  
Negativo Médio Permanente Grande 

Impacto do tráfego de veículos e maquinário 
sobre a harmonia paisagística 

Negativo Médio Permanente Média 

Impacto da remoção de vegetação e do 
tráfego de maquinário e veículos sobre a 

qualidade da água  
Negativo Médio Temporário Pequena 

Impacto da operação do sistema de 
drenagem urbana sobre a qualidade da água  

Negativo Longo Permanente Grande 

Impacto da operação do sistema de 
esgotamento sanitário sobre a qualidade da 

água  
Negativo Longo Permanente Grande 

Impacto da remoção de vegetação sobre a 
disponibilidade hídrica 

Negativo Curto Temporário Pequena 

Impacto da operação do sistema de 
abastecimento de água sobre a 

disponibilidade hídrica 
Positivo Longo Permanente Grande 

Impacto da remoção de vegetação sobre a 
qualidade do solo 

Negativo Curto Permanente Pequena 

Impacto do tráfego de veículos e das 
movimentações de solo sobre a qualidade 

do solo 
Negativo Médio Permanente Média 

Impacto da implantação de estruturas 
subterrâneas sobre a qualidade do solo 

Negativo Médio Permanente Grande 

Impacto da operação do sistema de 
esgotamento sanitário sobre a qualidade do 

solo 
Negativo Longo Permanente Pequena 

Impacto da geração de resíduos sólidos 
sobre a qualidade do solo  

Negativo Longo Temporário Pequena 

Impacto do tráfego de maquinário e 
movimentações de solo sobre a 

permeabilidade do solo 
Negativo Médio Permanente Média 

Impacto da construção de edificações sobre 
a permeabilidade do solo 

Negativo Longo Permanente Grande 

Impacto da remoção de vegetação sobre a 
estabilidade do solo  

Negativo Curto Permanente Pequena 
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Impacto Ambiental - Descrição Natureza 
Prazo de 

Ocorrência 
Duração Magnitude 

Impacto das movimentações de solo sobre a 
estabilidade do solo  

Positivo Curto Temporário Grande 

Impacto da implantação de estruturas 
subterrâneas sobre a estabilidade do solo 

Negativo Médio Temporário Grande 

Impacto da remoção de vegetação sobre o 
escoamento superficial  

Negativo Curto Permanente Pequena 

Impacto do tráfego de veículos e maquinário 
e das movimentações de solo sobre o 

escoamento superficial  
Negativo Médio Permanente Média 

Impacto da operação do sistema de 
drenagem urbana sobre o escoamento 

superficial  
Positivo Longo Permanente Grande 

Impacto do tráfego de veículos e maquinário 
e da construção das edificações sobre a 

qualidade do ar  
Negativo Médio Temporário Pequena 

Impacto das modificações no sistema viário 
sobre a qualidade do ar  

Negativo Longo Permanente Média 

Impacto do uso de equipamentos e 
maquinário sobre a qualidade sonora do 

ambiente  
Negativo Médio Temporário Média 

Impacto da implantação de estruturas 
subterrâneas e da construção das 

edificações sobre a qualidade sonora do 
ambiente 

Negativo Médio Temporário Média 

Impacto das modificações no sistema viário 
sobre a qualidade sonora do ambiente 

Negativo Longo Permanente Média 

Impacto da implantação e operação dos 
sistemas urbanos sobre a infraestrutura 

local  
Positivo  Longo Permanente Grande 

Impacto da construção das edificações 
sobre o uso do solo  

Negativo Médio Permanente Média 

Impacto da adoção do sistema viário sobre o 
uso do solo  

Negativo Médio Permanente Média 

Impacto da operação dos sistemas urbanos 
sobre a qualidade de vida 

Positivo  Longo Permanente Grande 

Impacto da contratação de mão de obra 
sobre a qualidade de vida 

Positivo  Curto Permanente Média 

Impacto da implantação do loteamento 
sobre a segurança pública 

Positivo  Longo Permanente Média 

Impacto da operação do sistema de 
drenagem urbana sobre a segurança pública  

Positivo  Longo Permanente Pequena 



 

Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 

Hedge UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA 

Loteamento Urbano Fazenda Palmeira  

Campo Grande/MS 

 

Costa Engenharia EIRELI-EPP 
Rua Dr. Arlindo de Andrade, 368 – Amambai – CEP: 79.008-370 
Campo Grande/MS     Tel.: (67) 3204-3670 – (67) 9 9961-8232 

Página 32 de 47 

 
 

Impacto Ambiental - Descrição Natureza 
Prazo de 

Ocorrência 
Duração Magnitude 

Impacto da implantação dos sistemas de 
esgotamento sanitário e abastecimento de 

água sobre a saúde pública  
Positivo  Longo Permanente Grande 

Impacto da geração de resíduos sólidos 
sobre a saúde pública  

Negativo Curto Temporário Pequena 

Impacto da implantação do loteamento 
sobre a disponibilidade de moradias 

Positivo  Longo Temporário Grande 

Impacto da comercialidação e uso dos lotes 
residenciais sobre o mercado imobiliário 

Positivo  Curto Temporário Média 

Impacto da operação do empreendimento 
sobre a geração de receitas públicas 

Positivo  Longo Permanente Grande 

Impacto da contratação de mão de obra e 
compra de insumos e serviços locais sobre a 

geração de emprego e renda 
Positivo  Médio  Temporário Grande 

Impacto da comercialização dos lotes 
residenciais sobre a geração de renda  

Positivo Curto Temporário Média 

Impacto do crescimento demográfico sobre 
a geração de renda  

Positivo Longo Permanente Média 
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 M e d i d a s  M i t i g a d o r a s  9.

Medidas mitigadoras devem ser entendidas como as diversas ações a serem tomadas, por 

parte do empreendedor, a fim de minimizar ou até mesmo eliminar os impactos ambientais causados 

por um empreendimento. Essas medidas são apresentadas na forma de Planos e Programas 

Ambientais que tem como objetivo prevenir, mitigar ou compensar os impactos ambientais 

negativos associados ao empreendimento.  

As medidas mitigadoras devem ser associadas a um plano de acompanhamento ou 

monitoramento como forma de promover o controle ambiental do meio sobre o qual os impactos 

negativos incidem. Dessa forma, pretende-se verificar tanto se as medidas mitigadoras estão sendo 

executadas da maneira correta, quanto garantir a eficácia das ações e medidas adotadas.  

O empreendedor tem a responsabilidade por garantir que as ações mitigadoras sejam 

executadas, neste caso, a empresa HEDGE UB Compra e Venda de Terrenos Próprios LTDA é 

responsável pela adoção das medidas mitigadoras dos impactos causados pela implantação do 

loteamento objeto desse estudo.  

Impacto Ambiental Medidas Mitigadoras Associadas 

Impacto da remoção de vegetação 
sobre a fauna local 

1- Evitar a remoção de exemplares da flora nativa em áreas em 
que não haja necessidade, isto é, manter a remoção restrita 

somente às vias de acesso; 2- Promover o plantio de mudas de 
espécies nativas distribuídas regularmente pelo bairro Núcleo 

Industrial. 

Impacto do tráfego de veículos e 
uso de maquinário sobre a fauna 

local  

1- Evitar a produção de ruídos excessivos, dando preferência 
ao uso de veículos, maquinários e equipamentos mais novos, 

além de realizar manutenções periódicas; 2- Promover o 
plantio de mudas de espécies nativas distribuídas 

regularmente pelo bairro Núcleo Industrial. 

Impacto da remoção de vegetação 
sobre a biodiversidade da flora e 

cobertura vegetal  

1- Promover o plantio de mudas de espécies nativas 
distribuídas regularmente pelo bairro Núcleo Industrial; 2- 

Promover a recomposição da mata ciliar do córrego Imbirussu; 
3- Evitar a remoção de exemplares da flora nativa em áreas em 

que não haja necessidade, isto é, manter a remoção restrita 
somente às vias de acesso.  

Impacto da implantação da 
infraestrutura do empreendimento 

sobre a harmonia paisagística  

1- Promover o plantio de mudas de espécies nativas 
distribuídas regularmente pelo bairro Núcleo Industrial. 

Impacto do tráfego de veículos e 
maquinário sobre a harmonia 

paisagística 

1- Promover o plantio de mudas de espécies nativas 
distribuídas regularmente pelo bairro Núcleo Industrial. 
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Impacto Ambiental Medidas Mitigadoras Associadas 

Impacto da remoção de vegetação 
e do tráfego de maquinário e 

veículos sobre a qualidade da água  

1- Promover a recuperação da Mata Ciliar, por meio do plantio 
de mudas de espécies nativas; 2- Evitar movimentações 

desnecessárias de terra, através da elaboração de projeto 
técnico para as atividades de implantação; 3- Manter a área 

umedecida através da aspersão de água. 

Impacto da operação do sistema 
de drenagem urbana sobre a 

qualidade da água  

1- Efetuar o monitoramento periódico da qualidade da água do 
córrego. 

Impacto da operação do sistema 
de esgotamento sanitário sobre a 

qualidade da água  

1- Promover o tratamento do efluente sanitário (esgoto) 
através do uso do sistema de fossas sépticas; 2- Garantir a 

correta vedação e impermeabilização das estruturas da fossa, a 
fim de evitar o vazamento de efluente.  

Impacto da remoção de vegetação 
sobre a disponibilidade hídrica 

1- Promover a recuperação da Mata Ciliar, por meio do plantio 
de mudas de espécies nativas; 2- Evitar movimentações 

desnecessárias de terra, através da elaboração de projeto 
técnico para as atividades de implantação; 3-Manter a área 

umedecida através da aspersão de água. 

Impacto da construção das 
edificações sobre o uso do solo  

1- Promover a execução de programas sociais voltados para o 
esporte e lazer na área. 

Impacto da adoção do sistema 
viário sobre o uso do solo  

1- Promover a execução de programas sociais voltados para o 
esporte e lazer na área. 

Impacto da remoção de vegetação 
sobre a qualidade do solo 

1- Evitar a remoção de exemplares da flora nativa em áreas em 
que não haja necessidade, isto é, manter a remoção restrita 

somente às vias de acesso.  

Impacto do tráfego de veículos e 
das movimentações de solo sobre 

a qualidade do solo 

1- Restringir o tráfego do maquinário somente às vias de 
circulação. 

Impacto da implantação de 
estruturas subterrâneas sobre a 

qualidade do solo 

1- Efetuar os cortes do solo somente conforme o disposto em 
projeto técnico, garantindo a execução de obras de 

estabilização e apoio do solo. 

Impacto da operação do sistema 
de esgotamento sanitário sobre a 

qualidade do solo 

1- Promover o tratamento do efluente sanitário (esgoto) 
através do uso do sistema de fossas sépticas; 2- Garantir a 

correta vedação e impermeabilização das estruturas da fossa, a 
fim de evitar o vazamento de efluente.  

Impacto da geração de resíduos 
sólidos sobre a qualidade do solo  

1- Promover o correto armazenamento dos resíduos (mediante 
PGRS), até o momento da coleta; 2- Promover coleta periódica 
e destinação final dos resíduos sólidos, através do sistema de 

coleta municipal. 

Impacto do tráfego de maquinário 
e movimentações de solo sobre a 

permeabilidade do solo 

1- Restringir o tráfego do maquinário somente às vias de 
circulação. 

Impacto da construção de 
edificações sobre a permeabilidade 

do solo 

1- Garantir a reserva de Área Verde de cada lote, conforme 
legislação Municipal. 
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Impacto Ambiental Medidas Mitigadoras Associadas 

Impacto da remoção de vegetação 
sobre a estabilidade do solo  

1- Evitar a remoção de exemplares da flora nativa em áreas em 
que não haja necessidade, isto é, manter a remoção restrita 

somente às vias de acesso.  

Impacto da implantação de 
estruturas subterrâneas sobre a 

estabilidade do solo 

1- Efetuar os cortes do solo somente conforme o disposto em 
projeto técnico, garantindo a execução de obras de 

estabilização e apoio do solo. 

Impacto da remoção de vegetação 
sobre o escoamento superficial  

1- Efetuar a implantação do sistema de drenagem urbana. 

Impacto do tráfego de veículos e 
maquinário e das movimentações 

de solo sobre o escoamento 
superficial  

1- Restringir o tráfego do maquinário e veículos somente às 
vias de circulação; 2- Efetuar a implantação do sistema de 

drenagem urbana. 

Impacto do tráfego de veículos e 
maquinário e da construção das 

edificações sobre a qualidade do ar  

1- Dar preferência ao uso de veículos, maquinários e 
equipamentos mais novos, além de realizar manutenções 

periódicas a fim de garantir as condições adequadas de uso; 2- 
Manter a área umedecida através da aspersão de água. 

Impacto da geração de resíduos 
sólidos sobre a qualidade do ar 

1- Promover o correto armazenamento dos resíduos, até o 
momento da coleta; 2- Promover coleta periódica e destinação 

final dos resíduos sólidos, através do sistema de coleta 
municipal. 

Impacto das modificações no 
sistema viário sobre a qualidade do 

ar  

1- Efetuar o plantio da zona de absorção de poluentes e 
odores. 

Impacto do uso de equipamentos e 
maquinário sobre a qualidade 

sonora do ambiente  

1- Evitar a produção de ruídos excessivos, dando preferência 
ao uso de veículos, maquinários e equipamentos mais novos, 
além de realizar manutenções periódicas a fim de garantir as 

condições adequadas de uso. 

Impacto da implantação de 
estruturas subterrâneas e da 

construção das edificações sobre a 
qualidade sonora do ambiente 

1- Evitar a produção de ruídos excessivos, dando preferência 
ao uso de veículos, maquinários e equipamentos mais novos, 
além de realizar manutenções periódicas a fim de garantir as 

condições adequadas de uso. 

Impacto das modificações no 
sistema viário sobre a qualidade 

sonora do ambiente 

1- Efetuar o plantio da zona de absorção de poluentes e 
odores. 

Impacto da geração de Resíduos 
Sólidos sobre a Saúde Pública 

1- Promover coleta periódica e destinação final dos resíduos 
sólidos, através do sistema de coleta municipal. 
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 P r o g r a m a s  d e  A c o m p a n h a m e n t o  e  M o n i t o r a m e n t o  d o s  10.
I m p a c t o s  

O Loteamento Fazenda Palmeira pretende ser instalado no bairro Núcleo Industrial, do 

município de Campo Grande/MS. Conforme citado no trecho acima, o monitoramento refere-se à 

coleta de dados e informações sobre o meio ambiente, nos âmbitos físico, biológico e 

socioeconômico, após a implantação do loteamento, a fim compreender as alterações provocadas 

por tal empreendimento, bem como garantir a execução das medidas mitigadoras, como forma de 

proteger o meio ambiente, causando o mínimo dano possível ao mesmo.  

O monitoramento deverá ser apresentado sob a forma de Relatório de Monitoramento à 

empresa HEDGE UB LTDA, a fim de atestar a execução das atividades, garantindo assim a qualidade 

ambiental da área. Os relatórios de monitoramento vedem ser entregues à empresa Hedge UB, que 

ficará de posse dessa documentação, de modo que possam ser apresentadas ao órgão ambiental 

conforme solicitação. Uma vez cumprido o período de monitoramento, devem ser cessados o 

monitoramento e a apresentação dos relatórios de qualidade. 
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PROGRAMAS DE MONITORAMENTO 

Medida Mitigadora Ações de Execução Metodologia 

Prevenção da Perda 
Vegetal 

Restrição da remoção de 
vegetação somente às vias de 

acesso 
Observação e Acompanhamento 

Plantio de Espécies 
Nativas 

Plantio das Mudas Plantio Simples em Faixas 

Controle de Pragas 
Utilização de Inseticidas e 

Fungicidas 

Replantio de Mudas que 
Pereceram 

Plantio Individual 

Recomposição da Mata 
Ciliar 

Plantio das Mudas Plantio Simples em Faixas 

Observação dos Indicadores de 
Regeneração Vegetal 

Observação e Acompanhamento 

Replantio de Mudas que 
Pereceram 

Plantio Individual 

Controle da Leucena 

Remoção dos exemplares pela 
raiz 

Identificação e Arranque dos 
Exemplares 

Sistema de enriquecimento em 
linhas em faixas 

Plantio Simples em Faixas 

Replantio de Mudas que 
Pereceram 

Plantio Individual 

Controle da Umidade do 
Solo 

Aspersão de Água sobre as vias 
de circulação e locais de obras 

Utilização de Caminhão-Pipa 
dotado de Mangueira Aspersora 

Controle das 
Movimentações de 

Terra 

Elaboração de Projeto Técnico 
para cortes de solo 

Observação e Acompanhamento 

Drenagem das Águas 
Pluviais 

Monitoramento da Qualidade da 
Agua 

Coleta e Análise de Amostras de 
Água 

Tratamento de Efluentes 
Limpeza Periódica das Fossas 

Sépticas 
Utilização de caminhão "limpa-

fossa" 

Manejo de Resíduos 
Sólidos 

Execução do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil 
Observação e Acompanhamento 

Absorção de Odores e 
Poluentes 

Plantio de Cortina Arbórea de 
Absorção de Odores e Poluentes 

Plantio de Mudas de Espécies 
Aromáticas 

Controle de Ruídos 
Revisão e Manutenção dos 

Veículos e Maquinários 
Revisão Mecânica 

Controle do Tráfego de 
Maquinário 

Restrição do Tráfego de 
Maquinário somente às Vias de 

Circulação 

Observação e Acompanhamento / 
Cercamento das Vias de Circulação 

Adoção de Programas 
Sociais de Incentivo ao 

Esporte 

Doação de Materiais e 
Uniformes 

Execução e Acompanhamento 
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 A s p e c t o s  C o n c l u s i v o s  11.

A implantação do loteamento Fazenda Palmeira deverá ser feita nas seguintes etapas: 

implantação e operação. A implantação do loteamento prevê de início o parcelamento do solo e a 

instalação dos sistemas de infraestrutura urbana, enquanto a operação prevê a migração 

populacional para a referida área do loteamento e a utilização de tais sistemas em decorrência da 

comercialização dos lotes e o aumento populacional. 

Tal empreendimento prevê a instalação de aproximadamente 5.800 lotes residenciais, de 

forma que é capaz de atender à demanda necessária por moradias no bairro Núcleo Industrial. A 

ocupação de tais lotes também aumenta a demanda por serviços públicos e de consumo, fato que 

favorece a economia através da arrecadação de tributos por meio da geração de receita. Na forma 

de arrecadação de tributos, o empreendimento favorece o desenvolvimento econômico da cidade de 

Campo Grande.  

De maneira similar, a implantação do loteamento também é responsável pelo aquecimento 

da economia, uma vez que se baseia na compra de insumos e na contratação de mão-de-obra local, 

sendo responsável pela geração de emprego e renda, ainda que de maneira temporária. Dessa 

forma, observa-se que a implantação e operação do loteamento, no tocante a economia favorece os 

setores público, privado e municipal. 

Aliado ao desenvolvimento econômico proporcionado pela implantação do loteamento está 

o desenvolvimento social, uma vez que a geração de renda, assim como a implantação de 

infraestrutura urbana, causa impactos positivos sobre a qualidade de vida da população, seja da área 

do empreendimento em si ou das áreas de entorno.  

Os sistemas de infraestrutura que deverão sem implantados favorecem a segurança pública, 

bem como alteram positivamente a qualidade de saúde pública dos futuros moradores, 

especialmente os sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água, ligados diretamente 

ao bem-estar físico humano.  

A localidade do empreendimento também serve como um incentivo ao desenvolvimento da 

área, visto que o bairro núcleo industrial é bairro majoritariamente industrial, constituído por 

diversos imóveis fabris, e que exige a absorção dos funcionários das fábricas em localidades mais 

próximas. Assim, procura-se conciliar o desenvolvimento econômico e social da área.  

A implantação de um novo sistema viário, com a abertura de novas ruas para a circulação de 

pessoas, tem como objetivo promover a conexão entre o novo loteamento e o entorno da área, 

especialmente as áreas de influência, bem como a cidade de uma forma geral. 
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Com relação ao ambiente físico e biológico da área, é possível caracterizar o local em questão 

como em estado inicial de degradação, visto que apresenta poucos representantes de fauna e flora 

nativos. A ausência de vegetação nativa é vista como a baixa disponibilidade de habitat natural para 

a fauna local, justificando também a baixa presença de espécies animais na área.  

A Área de Proteção Permanente do Córrego Imbirussu, localizada ao sul, configura o local de 

maior atenção da área com relação aos impactos negativos, uma vez que a implantação da 

infraestrutura urbana impacta diretamente sobre o solo e este curso d’água. Assim, devem ser 

tomadas atitudes, tais como a recomposição da mata nativa da APP, a fim de evitar a degradação do 

córrego, em níveis de parâmetros de qualidade da água, tais como sólidos dissolvidos, turbidez e 

contaminação.  

A compensação ambiental, por meio do plantio de mudas de espécies nativas ao longo da 

área do loteamento e do bairro núcleo industrial configura uma medida a ser tomada a fim de 

amenizar os efeitos do clima sobre a área, bem como garantir a harmonia paisagística local. 

Com relação ao solo, as movimentações de terra e implantação dos sistemas de 

infraestrutura estão também diretamente relacionadas a modificações nas características originais 

do solo, tais como estabilidade, permeabilidade e níveis de infiltração. Por meio de projeto técnico 

de cada uma das obras, são propostas medidas que visem o cuidado com o solo, a fim de garantir a 

qualidade do mesmo.  

Um dos fatores prejudiciais ao sucesso do empreendimento são os fortes odores 

provenientes das fábricas e indústrias situadas no distrito industrial, na área ao lado do loteamento. 

Tais odores são passíveis de prejudicar a qualidade de vida dos futuros moradores, visto que 

interferem diretamente sobre o conforto e bem estar humano. Apesar de não configurar um impacto 

ambiental consequente da implantação do loteamento, o empreendedor compromete-se a mitigar 

tal impacto a fim de garantir a operação do empreendimento de maneira adequada, estando 

alinhado com a premissa de garantia do bem estar social.  

Assim, pretende-se amenizar os impactos dos odores sobre o conforto humano e a qualidade 

do ar, bem como os impactos da execução das obras de implantação, da operação do sistema viário e 

das emissões veiculares, através da implantação de uma cortina de absorção de odores e emissões 

ao longo da área oeste do empreendimento, com o objetivo de melhorar a qualidade do ar na área, 

de modo a garantir o bem estar da população.  

Identificado como um loteamento particular de fins sociais, o empreendimento Fazenda 

Palmeira visa atender os interesses sociais, especialmente a demanda de moradias da região de 

implantação, de modo a promover a ocupação da área de forma organizada e adequada, segundo as 

diretrizes de ocupação do solo, além de garantir o bem estar social através da implantação de 
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infraestrutura urbana. O empreendimento também busca favorecer a região de entorno através da 

contratação da mão-de-obra local para execução das obras civis de implantação, e da preferência 

pela compra de insumo das localidades próximas.   

De maneira conclusiva, a partir da observação dos benefícios gerados pela implantação e 

operação do loteamento nas diferentes esferas do espaço urbano, do controle e mitigação dos 

impactos ambientais decorrentes do empreendimento, e da obediência e atendimento à legislação 

vigente, é possível afirmar que o loteamento urbano Fazenda Palmeira apresenta viabilidade 

econômica, social e ambiental, uma vez que atende aos requisitos necessários e caracteriza uma 

forma de subsidiar o desenvolvimento urbano da cidade de Campo Grande, cumprindo com a 

finalidade social com a qual se compromete. 
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 R o t e i r o  G e r a l  p a r a  E l a b o r a ç ã o  d e  E s t u d o s  A m b i e n t a i s  12.

Este item trata-se da apresentação de um roteiro geral para a elaboração de estudos 

ambientais. Este roteiro pode ser utilizado tanto para o processo de elaboração do estudo, por parte 

do empreendedor, quanto para a análise do estudo realizado, por parte do órgão ambiental 

responsável. Para tal, são apresentados aspectos fundamentais, os quais devem ser abordados ao 

longo do estudo.  

Considerando que o estudo ambiental apresentado para esse empreendimento foi o Estudo 

de Impacto Ambiental associado ao Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), aqui é contido o 

roteiro geral para a elaboração desse tipo específico de estudo. Entretanto, é válido salientar que o 

Estudo de Impacto Ambiental trata-se de um documento muito completo, e que contém o máximo 

de informações pertinentes possíveis à cerca do empreendimento em questão, de modo que tal 

roteiro pode ser adaptado para outros tipos de estudos, dando enfoque àquelas informações mais 

pertinentes à análise a ser feita pelo órgão ambiental responsável.  

 R o t e i r o  G e r a l  12.1.

De maneira geral, são feitas as seguintes sugestões para orientar o processo de elaboração 

do estudo: 

 O estudo deve ser escrito de maneira clara, objetiva e concisa, de modo a permitir que o 

entendimento e interpretação do mesmo se deem facilmente; 

 Fazer uso de imagens, mapas, tabelas, gráficos, e quaisquer outros recursos que facilitem 

o entendimento do texto; 

 Fazer uso de análises e relatórios técnicos, e apresentar uma interpretação adequada dos 

mesmos, como forma de complementar o estudo; 

 Organizar o corpo do estudo de maneira clara, com uma estruturação linear, de modo a 

fazer com que cada nova informação venha a complementar a anterior, promovendo o 

entendimento de maneira mais completa; 
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1. APRESENTAÇÃO DE CONTEÚDO  

a) Sumário; 

b) Glossário de termos técnicos e listas de imagens e tabelas; 

c) Legislação Pertinente, informando as Leis e Decretos utilizados e demonstrando o 

atendimento adequado; 

d) Referências Bibliográficas, com a indicação de consulta nos casos de informações disponíveis 

online (endereço web e data de consulta); 

e) Anexos/Apêndices, para disponibilizar dados que sejam importantes para projeto, mas que 

não sejam essenciais ao entendimento do texto;  

f) Equipe técnica, indicando a empresa de consultoria contratada para elaboração do estudo, 

bem como a devida identificação (nome, CPF, número do registro profissional e telefone) de 

cada participante do estudo e suas contribuições ao mesmo; 

g)  Apresentação do documento, informando sobre os aspectos abordados no estudo, e 

fornecendo uma visão geral sobre o empreendimento objeto do estudo; 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

a) Empreendimento  

 Apresentar, do modo mais completo possível, de que se trata o 

empreendimento/projeto e descrever o layout do local ocupado pelo projeto, utilizando-

se também de plantas, projetos, mapas e fotografias do local para tal; 

 Incluir na descrição do projeto o nível do solo, nível do lençol freático, outras obras 

subterrâneas, infraestrutura e instalações, recursos hídricos e minerais, insumos e suas 

fontes, locais de armazenamento de materiais e equipamentos, canteiro de obras, vias 

de acesso, entre outros; 

 Apresentar qual será o montante de investimento a ser realizado e quais as fontes de 

recursos financeiros serão utilizadas; 

b) Fase de Implantação  

 Descrever as atividades e etapas envolvidas na implantação do projeto, bem como os 

aspectos construtivos e metodologias utilizadas; 

 Listar os insumos utilizados e produzidos durante a implantação, bem como caracterizá-

los quantitativamente e qualitativamente. Deixar clara a origem (fonte) de tais insumos. 

Além disso, estimar a quantidade e o tipo de resíduos sólidos a ser produzidos por conta 

das atividades. 
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 Estimar o número de trabalhadores na obra, bem como a quantidade de água a ser 

consumida, e a de efluentes líquidos e resíduos sólidos a serem produzidos pelos 

mesmos no local, durante esta etapa, bem como as orientações sobre o correto manejo 

dos mesmos (métodos para coleta, estoque, tratamento, transporte e disposição final); 

 Apresentar as características do canteiro de obras, bem como sua localização, dimensões 

e usos; 

 Descrever as máquinas e equipamentos que serão utilizados tanto no aspecto 

construtivo, quando àqueles utilizados no transporte de matérias-primas, e suas 

respectivas quantidades; 

 Apresentar um cronograma das atividades desta fase; 

c) Fase de Operação  

 Descrever todas as atividades e processos envolvidos nesta etapa, bem como as 

metodologias aplicadas; 

 Caracterizar o processo produtivo do empreendimento, bem como estimar a taxa de 

produção esperada; 

 Descrever os insumos, equipamento e máquinas que devem ser utilizados durante a 

operação do empreendimento, assim como a origem (fonte) de cada um, e as respectivas 

quantidades; 

 Apresentar a estimativa de resíduos sólidos e efluentes líquidos que será produzida com 

a operação do empreendimento, bem como as orientações sobre o correto manejo dos 

mesmos (métodos para coleta, estoque, tratamento, transporte e disposição final); 

 Apresentar a estimativa de trabalhadores que será empregada na operação; 

 Descrever todas as atividades envolvidas na desativação do projeto, tais como 

demolição, desmontagem, restauração de taludes e vias, restauração de vegetação, etc; 

 Apresentar um cronograma das atividades desta fase; 

 

3. PROPOSIÇÃO DE ALTERNATIVAS  

a) Apresentar diferentes alternativas disponíveis para a localização do projeto, explicitando os 

critérios de escolha; 

b) Apresentar diferentes alternativas tecnológicas para os processos de execução das 

atividades do projeto; 

c) Apresentar a situação ambiental da área considerando as diferentes alternativas 

apresentadas e a alternativa zero (a qual considera a não implantação do projeto); 
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d) Apresentar as razões pela qual a alternativa do projeto foi escolhida frente às alternativas 

estudadas, elencando as principais vantagens e desvantagens de tal escolha;  

 

4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

a) Orientações Gerais  

 Atender ao Termo de Referência emitido em todas as informações requeridas sobre o 

meio ambiente da área; 

 Descrever com riqueza de detalhes a metodologia utilizada nos levantamentos 

realizados; 

 Definir as áreas de influência afetadas pelos efeitos das atividades executadas na 

implantação e operação do empreendimento, independente da distância da área do 

projeto; 

b) Meio Físico  

 Descrever e caracterizar os aspectos geológicos da área, tais como características de 

relevo e geomorfologia da área, bem como descrever os usos associados ao solo da área 

e de entorno; 

 Identificar possíveis áreas com potencial para apresentar problemas geotécnicos, tais 

como deslizamentos de terra, erosões, etc. 

 Caracterizar os aspectos hidrográficos presentes na área, tais como a presença de 

quaisquer corpos d’agua, superficiais ou subterrâneos, suas principais características 

físicas e qualitativas, e os usos associados. 

 Mapear os principais usos da água na área de projeto e seu entorno, especialmente à 

jusante da obra. 

 Caracterizar o clima da região e seus principais aspectos meteorológicos da área, assim 

como a qualidade do ar e a presença de emissões gasosas com odor ou inodoras. 

 Mapear a presença de ruídos que podem causar perturbações e incômodo na área; 

c) Meio Biótico  

 Identificar, caracterizar e descrever a fauna e flora da área a ser ocupada pelo projeto e 

seu entorno, utilizando para tal, mapas e imagens; 

 Identificar e mapear a presença de exemplares de vegetação nativa, e áreas de 

preservação ou protegidas; 

 Descrever as características dos habitats que podem ser afetados pelo projeto, bem 

como as populações atingidas; 
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d) Meio Antrópico 

 Caracterizar as movimentações populacionais, isto é, possíveis migrações para a área ou 

a migrações da área para outras localidades; 

 Verificar a existência de patrimônio histórico e cultural, além da verificação se a área 

corresponde a algum sítio arqueológico. 

 Descrever o uso e ocupação atual da área e seu entorno, bem como a sua 

compatibilidade com o projeto a ser implantado; 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTOS 

 Identificar e avaliar os impactos ambientais do projeto, através da identificação, previsão 

da magnitude, e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes; 

 Avaliar qualitativamente os impactos de acordo com os seguintes atributos: natureza 

(positivo ou negativo), prazo de ocorrência (curto, médio e longo prazo), quanto à 

espacialidade (localizado ou disperso), quanto à duração (permanente ou temporário); 

 Discriminar o grau de reversibilidade e a distribuição dos ônus e benefícios que poderão 

ocorrer em decorrência dos impactos observados; 

 Apresentar matriz de identificação e quadro de classificação dos impactos identificados 

previamente.  

 

6. PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS AMBIENTAIS  

a) Propor planos e programas ambientais que contenham medidas preventivas, mitigadoras ou 

compensatórias associadas a cada impacto negativo analisado, e relacionado com a 

regulamentação a ser atendida; 

b) Propor medidas que visem ampliar e valorizar os impactos positivos; 

c) Classificar as medidas quanto à sua natureza (preventiva ou corretiva), a fase do projeto em 

que deverão ser adotadas, o fator ambiental ao qual se destina (físico, biológico ou 

socioeconômico), prazo de permanência de sua aplicação (curto, médio ou longo prazo), e a 

responsabilidade por sua implementação (empreendedor, poder público, outros); 

d) Apresentar os impactos adversos que não possam ser evitados ou mitigados; 

e) Apresentar o detalhamento de cada medida mitigadora, contendo suas ações e cronograma 

de atividades; 
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7. PROGRAMAS DE MONITORAMENTO  

a) Os programas de monitoramento devem abordar ações relacionadas ao acompanhamento 

da execução das medidas mitigadoras adotadas no projeto, e avaliar o ambiente impactado 

pela implantação do projeto a fim de determinar o progresso de sua recuperação; 

b) Estimar, da maneira mais adequada possível, o período de monitoramento, para que este 

corresponda à escala de desvio esperada para cada impacto, e orientar a elaboração de 

relatórios de acompanhamento das medidas propostas;  

c) Descrever os tipos de indicadores que devem ser observados no processo de 

monitoramento, ações e métodos através dos quais o monitoramento deve ocorrer, a 

frequência de amostragem e análise de dados, e o responsável pela execução de tais ações.  

d) Apresentar os objetivos, ações e responsabilidades para cada programa de monitoramento, 

além da justificativa de sua adoção; 

 

8. SÍNTESE E CONCLUSÕES 

a) Reiterar as principais conclusões do estudo, de maneira geral; 

b) Apresentar os aspectos conclusivos à cerca da viabilidade do projeto, a partir dos impactos 

positivos e negativos analisados, e das medidas mitigadoras que visam contornar tais 

impactos; 

 

9. RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)  

a) Apresentar, de maneira breve e objetiva, a descrição do projeto, a caracterização o meio 

ambiente no qual este pretende ser instalado, os efeitos da implantação do projeto sobre o 

meio e o entorno da área, as propostas de prevenção e mitigação desses efeitos, além de 

programas de monitoramento e cronogramas de atividades; 

b) O RIMA deve ser elaborado de modo que contenha informações concisas, porém completas, 

de modo a facilitar a leitura e compreensão do mesmo; 

c) Tal estudo deve abordar uma síntese das principais conclusões levantadas no Estudo de 

Impacto Ambiental, bem como as vantagens e desvantagens do projeto e as consequências 

ambientais de sua implantação; 

d) A linguagem do relatório deve ser acessível ao público leigo, de forma que é interessante 

evitar a utilização de termos técnicos e científicos e informações muito detalhadas; 
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