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APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA é um documento que apresenta um 

resumo do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e visa avaliar os impactos da implantação de três 

loteamentos abertos com área total de 2.426.552,60m², na região do Bairro Moreninha, no 

município de Campo Grande/MS. 

O objetivo do relatório é cumprir uma etapa do licenciamento ambiental da 

atividade, sendo elaborado em linguagem objetiva e simples, caracterizando a área e os principais 

impactos positivos e negativos que decorrerão da implantação do empreendimento de forma tal que 

a ocupação ocorra seguindo o conceito do correto desenvolvimento urbano, aliado a conservação 

ambiental e melhoria da qualidade de vida na região.  

O relatório aqui apresentado matém fidelidade às conclusões do EIA, onde 

especialistas em busca de informações mais detalhadas podem consulta-lo, já que este contempla 

toda a metodologia e dados específicos do estudo.  

O EIA/RIMA foi norteado pelo Termo de Referência – TR 138 (Anexo 01) expedido 

pela SEMADUR em 20/10/17 através do processo 60935/17-11. 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. OBJETIVO DO LICENCIAMENTO 

O estudo objetiva o licenciamento de três loteamentos urbanos abertos que serão 

implantados no Bairro Moreninha, neste município, com características de predominância 

residencial, dotados de toda infraestrutura de água, esgoto, energia elétrica, drenagem e 

pavimentação asfáltica. 

 
Figura 1. Localização da área em relação ao perímetro urbano 

 

Na primeira fase, será implantado o loteamento Bosque dos Caraguatás com 1.306 

lotes em uma área de 932.240,44m², localizados no lote 1G.                            

Na segunda fase, será implantado o loteamento Bosque das Guaviras com 1.429 

lotes em uma área de 750.235,51m², localizados no lote 2H.                                          

Na terceira fase, será implantado o loteamento Bosque dos Pequis com 1.865 lotes 

em uma área de 744.076,65m² localizados no lote 3A. 
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Figura 2. Fases de implantação. 

 
O empreendimento como um todo ocupará uma área de 2.426.552,60m² e totalizará 

4.600 lotes, com investimentos previstos da ordem de R$ 99.480.000,00. 
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1.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Os loteamentos serão implantados sob as responsabilidades legais e técnicas da 

empresa STA. 

Razão Social:  STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

CNPJ:   05.939.550/0001-94 

Endereço:  Rua São Miguel, 1021, Vila Progresso 

Campo Grande/MS, CEP 79.050-450 

Telefone:  (67)33481397 

Email:   srsv73@terra.com.br 

 

Sócios Proprietários 

Sócio:   Antônio Fernando de Araújo Garcia 

CPF:   104.711.381-34 

Sócio:   Camila Almeida Garcia 

CPF:   108.612.527-48 

Contato:  (67)981380025 

Email:   arquitetacamilagarcia@gmail.com 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO ESTUDO 

 Empresa responsável 1.3.1.

Razão Social:  JMD2 Projetos e Construções Ltda 

CNPJ:   13.881.971/0001-30 

Endereço:  Rua Alagoas, 396, Sala 903, Ed. Atrium, Jardim dos Estados  

Campo Grande/MS, Cep 79020-121 

Telefone:  (67)33054146 

Email:   jmd2projetos@gmail.com 

Representante Legal: João Alberto Borges dos Santos 

Telefone:  (67)999824140         

 Coordenação da equipe técnica 1.3.2.

João Alberto Borges dos Santos  
Engenheiro Civil 
Pós-graduado em Metrologia Aplicada à Engenharia  
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CREA/MS: 552/D 

 Equipe técnica 1.3.3.

Laís Berro Gomes 
Engenheira Sanitarista e Ambiental  
Mestre em Tecnologias Ambientais 
CREA/MS: 9377/D 
 
Aline da Conceição Gomes  
Bióloga  
CRBio 106824/01-D  
Mestre em Biologia Vegetal 
 
Camila Silveira de Souza  
Bióloga  
CRBio 113912/01-D 
Mestre em Biologia Vegetal  
Doutoranda em Ecologia e Conservação  
 
Caroline de Araujo Piva 
Engenheira Sanitarista e Ambiental e de Segurança do Trabalho 
CREA/MS 11553 D 
MBA em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental 
 
Eloisa Castro Berro 
Assistente Social 
CRESS-MS 320 
Especialização em Planejamento e Serviço Social 
Mestre em Trabalho e Sociedade 
 
Gilson Rodolfo Martins 
Doutor em Arqueologia 
 
José Antônio Maior Bono 
Engenheiro Agrônomo 
CREA/MS 1750 D 
Mestre em Ciência do Solo 
Doutor em Agronomia 
 
Luiz Antônio Paiva 
Geólogo 
CREA/MS 7717 D 
Pós-graduado em Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 
Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional 
 
Marcelo de Souza Machado 
Engenheiro Civil 
CREA/MS 6283 D 
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Pós-graduado em Gestão de Projetos, Gerenciamento e Produção de Obras e Gestão 
Estratégica de Negócios 
 
Michelli Pereira Arantes dos Santos 
Advogada 
OAB/MS 12.861  
 
Pedro Paulo Ayala Arantes dos Santos Gonçalves 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 
CREA MS 9398/D MS 
 
Vera Lúcia Giraldelli Peri  
Arquiteta e Urbanista 
CAU/MS A44033-7 

 Apoio técnico 1.3.4.

Paolo Casadei 
Bacharel em Direito 
 

 Premissas do estudo 1.3.5.

O presente estudo teve a seguinte metodologia de trabalho, visando atender ao 

solicitado pela Semadur e foram procedidas as seguintes ações: 

- Análise dos elementos constituintes do projeto e condicionantes legais aplicáveis à 

área; 

- Contratação de equipe técnica multidisciplinar para desenvolvimento dos trabalhos; 

- Reunião para discussão da estratégia dos trabalhos e reconhecimento geral da área 

pela equipe técnica; 

- Realização de levantamentos de campo para diagnóstico ambiental e 

socioeconômico da área; 

- Análise das informações levantadas em campo e junto aos órgãos públicos; 

- Identificação e avaliação dos impactos a serem gerados com a implantação do 

empreendimento; 

- Identificação das medidas mitigadoras para minimizar e/ou compensar os impactos 

negativos decorrentes da implantação do empreendimento; 

- Descrição dos planos e programas de monitorização do empreendimento; 

- Elaboração do documento final do EIA/RIMA. 
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2. JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 

O empreendimento foi pensado e projetado dentro de parâmetros técnicos, sociais, 

econômicos e ambientais, com o fim de promover o desenvolvimento urbanístico da região, 

ofertando lotes residenciais dotados de toda infraestrutura necessária à sua ocupação com melhores 

condições para moradia. 

Os loteamentos que compõe esse empreendimento foram desenvolvidos em 

consonância com a Lei Complementar n. 263/15 que instituiu o Plano Local para Qualificação 

Urbanística dos Polos de Desenvolvimento Econômico – PLDE, cujos objetivos de sua criação foram, 

entre outros: 

- Consolidar o desenvolvimento urbanístico dos polos empresariais, pelo 

caráter estratégico que assumem para o futuro do município; 

- Ordenar, planejar e incentivar o crescimento urbano dos polos de 

desenvolvimento econômico, com vistas a melhorar a qualidade de vida e o 

equilíbrio ambiental; 

- Fomentar a criação e consolidação de subcentros, incentivando o uso 

habitacional de forma harmônica aos usos comerciais, de serviços e 

industriais não poluentes; 

- Reduzir a distância entre moradia e os centros de empregos. 

 

O empreendimento coincide com esses objetivos e contribuirá com a 

descentralização da oferta de lotes urbanizados na cidade, a melhoria da mobilidade da região, a 

preservação das áreas de interesse ambiental, a eliminação de grande vazio urbano, a consolidação 

da tendência vocacional da área e ainda, em um futuro próximo, dará suporte ao Polo Empresarial 

Wilmar Lewandoviski, ofertando mão de obra junto aos polos de geração de emprego (Figura 3).  
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Figura 3. Localização da área em relação ao Polo Empresarial Wilmar Lewandoviski (Polo Sul). 
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2.1. AVALIAÇÃO DE ALTERNATIVAS 

O estudo de alternativas faz uma análise sobre a escolha da área para 

desenvolvimento do empreendimento justificando sua implantação ou a manutenção da mesma nas 

condições atuais. 

 Alternativas locacionais 2.1.1.

A empresa STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda, buscando 

melhor destinação para área objeto desse estudo, avaliando seu grande potencial para projeto de 

urbanização e considerando o processo de implantação do Polo Industrial Sul como parte da política 

de fomento ao desenvolvimento econômico do município, iniciou estudos para implantação na 

referida área de três loteamentos abertos com a finalidade de ofertar lotes para implantação de 

moradias próxima ao gerador de emprego e promover o desenvolvimento da região.  

A legislação ambiental vigente busca tutelar os interesses da coletividade mais não 

pode suprimir os interesses de grupos privados. Ela é dotada de mecanismos suficientes para tutela 

do meio ambiente e garantia de direitos da iniciativa privada e o estudo se constitui em uma de suas 

ferramentas para consolidar esse equilíbrio. 

A resolução CONAMA nº 001 de 23 de janeiro de 1986 regula que o EIA/RIMA deve 

contemplar todas as alternativas de localização do projeto, confrontando com a hipótese de sua não 

execução e neste sentido se sucedeu a análise para implantação do empreendimento. 

A área, em uma primeira análise, apresentou todas as condições para o 

desenvolvimento do projeto de loteamento, considerando estar localizada em região urbana próxima 

a bairros fortemente estabilizados, de características residenciais, com grande desenvolvimento e 

dotada de meios para atender as demandas de serviços públicos de água, esgoto, energia elétrica e 

transporte necessários para implantação de moradias com melhor qualidade. 

O empreendimento projetado para a região tem relação direta com o processo de 

desenvolvimento econômico desenvolvido pelo município e está em consonância com a Lei 

Complementar 263/15 cujos objetivos de sua criação visa incentivar a ocupação de áreas próximas 

aos polos de desenvolvimento econômico do município buscando, entre outros, aproximar moradia 

dos centros de emprego.  

A proposta da ocupação foi desenvolvida respeitando as áreas de preservação e 

remanescentes florestais existentes na propriedade, com implementação de medidas que visarão 

conter pequenos focos de degradação hoje identificados nessas áreas, restaurando assim sua função 
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ambiental, com vistas à preservação dos recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade local. 

Importante citar que para implantação do empreendimento não haverá qualquer 

processo de remoção de famílias e ou desapropriações, estando à área totalmente livre e 

desimpedida e, em sua quase totalidade, com cobertura vegetal tipo gramíneas.  

Os estudos realizados vieram demonstrar a viabilidade e assertiva na decisão de 

implantação dos loteamentos e demonstraram os benefícios para região, conforme elucidado neste 

trabalho.   

 Alternativas tecnológicas 2.1.2.

Nos loteamentos urbanos, a concepção do empreendimento é definida com base nos 

estudos de viabilidade econômica do projeto, associado a sua sustentabilidade socioambiental e 

melhora dos espaços urbanos para implantação de moradias. A alternativa tecnológica mais 

adequada será a que melhor contemplar esse equilíbrio e gerar uma distribuição espacial em 

consonância com esses parâmetros.     

Urbanisticamente o empreendimento foi desenvolvido em observância as legislações 

federais 6766/79 e 9785/99 que disciplinam os loteamentos urbanos, Lei municipal 74/05 que regula 

o uso e ocupação do solo, Lei Complementar 94/06 que criou o Plano Diretor do município e Lei 

Complementar 263/15 que instituiu os Planos Locais para qualificação urbanística dos polos de 

desenvolvimento econômico da cidade.  

O projeto do loteamento iniciou-se com solicitação à Agência Municipal de Meio 

Ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB das diretrizes urbanística, através dos processos 

19959/16-87, 19960/16-66 e 61630/16-18, tendo sido expedidas as Guias de Diretrizes Urbanísticas – 

GDUs 43/16, 44/16 e 118/16, respectivamente. As diretrizes concedidas aprovaram a área para 

implantação do empreendimento, observando respeito à legislação vigente e definindo regramento 

quanto às dimensões mínimas dos lotes, caixa de rua, dimensões das áreas públicas, sistema viário a 

ser continuado, infraestrutura necessária e preservação ambiental. 

 Com base nessas diretrizes, buscou-se uma distribuição espacial que promovesse as 

melhores condições de urbanização da área, gerando lotes em dimensões compatíveis com o perfil 

social da região, sistema viário integrado aos loteamentos vizinhos e permitindo fácil acesso aos 

meios de transporte público ou privado, fornecimento de áreas públicas estrategicamente 

localizadas de modo a minimizar os deslocamentos da população aos equipamentos comunitários e 

observância integral dos limites das áreas de preservação permanente.  
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O respeito ao meio ambiente e a norma que regula a matéria foi totalmente 

observado no projeto com o planejamento do arruamento compatível a topografia da área, a 

identificação dos cursos d’agua, das áreas de veredas, dos remanescentes de floresta e o correto 

manejo das águas pluviais. 

No empreendimento como um todo, as áreas de preservação pemanente serão 

devidamente cercadas para evitar o acesso de qualquer natureza, visando conter a degradação e 

propiciar sua regeneração e preservação.   

Os loteamentos foram dotados de lotes comerciais, estrategicamente posicionados 

destinados a empreendimentos cuja atividade venha suprir as necessidades básicas de consumo da 

nova população, gerar emprego e reduzir o deslocamento desnecessário ao centro da cidade.  

Ressaltamos também que o empreendimento estará sendo implantado, como já dito 

anteriormente, em área contígua ao Polo Empresarial Sul, gerando no futuro próximo uma grande 

demanda de mão de obra para atender as empresas instaladas em seu parque industrial. 

Podemos concluir pelo exposto em todos os aspectos, que o projeto do 

empreendimento se justifica plenamente por estar de acordo com a norma legal urbanística e 

ambiental e por sustentar uma proposta que irá dotar a região de condições adequadas para 

implantação de moradia e desenvolvimento socioeconômico. 

 Alternativa zero 2.1.3.

O Estatuto das Cidades instituído pela Lei federal 10.257 em 10 de julho de 2001 

definiu entre seus objetivos: 

– a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; 

– o planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do município e do território sob sua área de influência, de 

modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 

ambiente; 

– ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a utilização inadequada dos 

imóveis urbanos; a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; o parcelamento do solo, a 

edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; 

- a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não 

utilização; a deterioração das áreas urbanizadas; a poluição e a degradação ambiental; 
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– adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão 

urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e 

do território sob sua área de influência. 

O Estatuto das Cidades regula: 

CAPÍTULO II 
Da Política Urbana 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei, tem por objetivo ordenar o 
pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 
seus habitantes. 
§ 1˚ O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2˚ A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. 
§ 3˚ As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização em dinheiro. 
§ 4˚ É facultado ao poder público municipal, mediante Lei específica para área 
incluída no plano diretor, exigir, nos termos da Lei federal, do proprietário do solo 
urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
I– parcelamento ou edificação compulsória; 
II– imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
III– desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 
previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e 
os juros legais. 
 

Como podemos compreender no texto da Lei que instituiu a Política Urbana, o seu 

objetivo principal é de que toda propriedade urbana deve cumprir sua função social, e neste sentido 

a não implantação do empreendimento implicaria em romper com seus princípios, uma vez que 

como demonstrado na área, sua localização, seu uso atual, sua importância para integração dos 

bairros e o projeto proposto, reúnem todas as condições para implantação o empreendimento.  

A alternativa de não implantação do mesmo e a manutenção do seu uso atual 

implicariam em continuar sendo a área um obstáculo na região para os bairros circunvizinhos, 

impedindo a geração de moradia próxima ao Polo Industrial, reduzindo a mobilidade e 

sobrecarregando o sistema viário existente e impedindo a criação de novas rotas de ligação bairro-

centro e bairro-bairro.  
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3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

3.1. LOCALIZAÇÃO 

O projeto dos loteamentos, Bosque dos Caraguatás, Bosque das Guaviras e Bosque 

dos Pequis, desenvolvem-se nos lotes 1G, 2H e 3A do Bairro Moreninha, Campo Grande/MS. O ponto 

central da área tem como coordenadas geográficas  20° 32’ 50.55’’S e 54° 33’ 45.66’’O. 

 

 
Figura 4. Localização da área de estudo. 

Os lotes em que se inserem os loteamentos são de propriedade da empresa STA 

Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda e estão situados na região sudeste da cidade, 

entre a Av. Zilá Correa Machado (BR 163) e os Bairros Moreninha, Nova Jerusalém, Nova Capital, 

Recanto das Paineiras, Residencial Recanto dos Rouxinóis e Campo Alto (Figura 5). 
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Figura 5. Localização da área em relação aos bairros e loteamentos. 
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3.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 Ocupação atual e cobertura do solo 3.2.1.

A área do empreendimento é utilizada atualmente para atividades de pecuária 

bovina de corte, sendo sua maior extensão, portanto ocupada por pastagens introduzidas. Ademais, 

o restante da área divide-se em remanescentes de vegetação nativa e áreas úmidas, além de 

habitação e benfeitorias em geral utilizadas como suporte para a atividade atual. As áreas de 

preservação permanente, as quais tem o objetivo de proteger os recursos hídricros, são parcialmente 

cobertas por vegetação nativa (Figura 6).  

 
Figura 6. Diferentes tipos de cobertura do solo na área do empreendimento:  

                   Pastagens (A), benfeitorias (B), áreas úmidas (C) e remanescentes de vegetação nativa (D) 
 

A Tabela 1 a seguir apresenta a distribuição de áreas por tipologia de uso relacionado 

à ocupação atual e, na sequência, a Figura 7 demonstra a os tipos de cobertura do solo da área 

destinada ao empreendimento. 

Tabela 1. Área levantada por tipo de uso ou ocupação do solo 
 USO/OCUPAÇÃO  

Tipo Área (ha) 

Área total  
Área titulada 242,6553 
Área levantada 242,6553 

Modificada Pastagens, instalações e utilitários 212,1713 

Natural 
Remanescentes de vegetação nativa 17,4757 
Áreas úmidas 13,9524 
Áreas de Preservação Permanente 16,3406 
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Figura 7. Mapa de cobertura do solo. 
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 Índices urbanísticos e usos permitidos na área 3.2.2.

A Lei Complementar nº 74 de 06 de setembro de 2005 e suas alterações através das 

Leis Complementares nº 76 de 4 de novembro de 2005, nº 96 de 14 de dezembro de 2006, nº 87 de 

19 de maio de 2006, nº 107 de 21 de dezembro de 2007, nº 141 de 19 de agosto de 2009, nº 186 de 

12 de dezembro de 2011, nº 203 de 20 de julho de 2012, nº205 de 19 de novembro de 2012 e nº 211 

de 28 de dezembro de 2012, regulam o uso e ocupação do solo no município de Campo Grande/MS.  

A área do empreendimento situa-se na zona urbana Z7, que possui as seguintes 

características para uso e ocupação: 

• Índices urbanísticos:               

- Taxa de ocupação: 0,50 

- Coeficiente de aproveitamento: 2 

- Índice de elevação: 4 

- Taxa de permeabilidade: 0,125 

• Usos permitidos: 

- Residencial: R1,R2,R3,E1,E2,E3. 

- Comercial: V1,V2,V3,V4,V5,V6,V7,V8,V9,V11,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A9. 

- Serviço: S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S10,S11,S12,S13,S14,S15,S16,S17,S18,S19,S20.   

- Industrial: I1,I2,I3,I4,I5. 

- Parcelamento: L1,L2,L3,L5. 
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Figura 8. Mapa do Zoneamento Urbano na área. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS. 
 

 Tipo de ocupação na área de influência 3.2.3.

A área a ser implantado o empreendimento encontra-se rodeada por ocupação 

residencial e rural, assim caracterizada: 

A oeste os seguintes loteamentos encontram-se implantados: Vila Moreninha I, II, III 

e IV, Jardim Jerusalém, Vila Nova Capital, Vila Cidade Morena e Jardim Santa Felicidade. Ao norte: 

Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis, Jardim Moema, Jardim Campo Alto, Jardim Pacaembu, 

Jardim Antares, Recanto das Paineiras, Vila Julieta, Residenciais Sitiocas e Jardim Itamaracá. Ao leste 

com a APA do Lajeado (área rural) e ao sul apenas com a área rural. 
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As Vilas Moreninhas são formadas por unidades residenciais de programas 

habitacionais do Governo do Estado, implantadas na década de 1980, dotadas atualmente de 

infraestrutura de saneamento básico, energia elétrica e pavimentação asfáltica, serviços públicos de 

educação, saúde, segurança, lazer e transporte, com grande adensamento populacional e bom 

desenvolvimento econômico. 

 

   
Figura 9. Vila Moreninha (maio/2018). 

A Vila Cidade Morena trata-se de bairro convencional, com toda infraestrutura e 

serviços públicos instalados, com ocupação predominantemente residencial, popular, médio 

adensamento e bom apelo econômico. 

 

   
Figura 10. Vila Cidade Morena (maio/2018) 

Os bairros Santa Felicidade, Nova Capital e Jerusalém tem predominância residencial, 

popular, com infraestrutura de água e energia elétrica, sem pavimentação, de médio a baixo 

adensamento e com poucos serviços públicos disponíveis. 
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Os bairros ao norte se caracterizam por predominância residencial, com médio 

adensamento, popular, dotados de infraestrutura de água e energia elétrica, grande parte sem 

pavimentação, com atividade econômica e serviços públicos de educação e saúde em seu entorno. 

 

  
Figura 11. Bairro Campo Alto e Campina Verde (maio/2018). 

A leste e ao sul da área, temos a zona rural com presença de pequenas chácaras, com 

atividades econômicas voltadas para agricultura e pecuária. 

 

   
Figura 12. Zona rural (maio/2018) 
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Figura 13. Mapa do uso e ocupação do solo do entorno ao empreendimento. 

 

3.3. DESCRIÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO 

O projeto urbanístico do empreendimento foi elaborado pela arquiteta e urbanista 

Camila Almeida Garcia e o engenheiro civil João Alberto Borges dos Santos, constituindo-se em três 

loteamentos contíguos (Figura 14), mas independentes na sua natureza legal, assim descrito:  
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O Loteamento Bosque dos Caraguatás está localizado no lote 1G do Bairro 

Moreninha, possui área total de 932.240,44 m², com 1.306 lotes para habitação social e 9 lotes 

destinados para área pública que correspondem a 28,869% do total da área do empreendimento. 

O Loteamento Bosque das Guaviras está localizado no lote 2H do Bairro Moreninha, 

possui área total de 750.235,51 m², com 1.429 lotes para habitação social e 5 lotes para área pública 

que correspondem a 17,20% do total da área do empreendimento. 

O Loteamento Bosque dos Pequis está localizado no lote 3A do Bairro Moreninha, 

possui área total de 744.076,65 m², com 1.865 lotes para habitação social e 5 lotes para área pública 

que correspondem a 5,001% do total da área do empreendimento. 

 O empreendimento caracteriza-se como de grande porte, totalizando 4.600 lotes 

para habitação social (50,73%), sendo o lote padrão 200,00m², 17 lotes para áreas públicas (17,945%) 

e 31,982% para ruas, totalizando uma área de 2.426.522,600 m² (100,00%). O projeto urbanístico do 

loteamento encontra-se anexo a este estudo (Anexo 02). 

Tabela 2. Quadro de áreas do loteamento Bosque dos Caraguatás 

TIPOLOGIA 
UNIDADE ÁREA 

PARTICULARES PÚBLICOS (m²) (%) 
Lotes 1306 9 386.743,541 41,485 
Ruas --- --- 276.370,037 29,646 

Domínio Público Municipal* --- --- 269.126,862 28,869 
Total 1315 932.240,440 100,000 

(*) Destinada à recreação, lazer e equipamentos comunitários: Quadra 4, Lote 1; Quadra 5, Lote 1; Quadra 6, Lote 1; 
Quadra 7, Lote 1; Quadra 8, Lote 1; Quadra 9, Lote 1; Quadra 11, Lote 1; Quadra 12, Lote 1; e Quadra 48, Lote 1. 
 
Tabela 3. Quadro de áreas do loteamento Bosque das Guaviras 

TIPOLOGIA 
UNIDADE ÁREA 

PARTICULARES PÚBLICOS (m²) (%) 
Lotes 1429 5 381.123,972 50,800 
Ruas --- --- 240.073,614 32,000 

Domínio Público Municipal* --- --- 129.037,924 17,200 
Total 1434 750.235,510 100,000 

(*) Destinada à recreação, lazer e equipamentos comunitários: Quadra 3, Lote 1; Quadra 6, Lote 1; Quadra 14, Lote 1; 
Quadra 22, Lote 1; e Quadra 24, Lote 1. 
 
Tabela 4. Quadro de áreas do loteamento Bosque dos Pequis 

TIPOLOGIA 
UNIDADE ÁREA 

PARTICULARES PÚBLICOS (m²) (%) 
Lotes 1865 3 447.163,906 60,097 
Ruas --- --- 259.627,276 34,892 

Domínio Público Municipal* --- --- 37.285,468 5,011 
Total 1868 744.076,650 100,000 

(*) Destinada à recreação, lazer e equipamentos comunitários: Quadra 2, Lote 1; Quadra 25, Lote 1; Quadra 44, Lote 1. 
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Figura 14. Área total com as subdivisões dos loteamentos. 
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Tabela 5. Quadro de áreas dos três loteamentos juntos 

TIPOLOGIA 
UNIDADE ÁREA 

PARTICULARES PÚBLICOS (m²) (%) 
Lotes 4600 17 1.215.031,419 50,073 
Ruas --- --- 776.070,927 31,982 

Domínio Público Municipal* --- --- 435.450,254 17,945 
Total 4617 2.426.552,600 100,000 

(*) Destinada à recreação, lazer e equipamentos comunitários. 
 

3.4. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 Canteiro de obras 3.4.1.

O canteiro de obras localizar-se-á no Lote 1 da Quadra 24 do loteamento Bosque das 

Guaviras (Figura 15), o qual terá uma área total para instalação de todos os equipamentos de apoio 

necessário de aproximadamente 14.009,00 m² (quatorze mil e nove metros quadrados) e dista 

aproximadamente 500m da Av. Zilá Corrêa Machado (Anel Rodoviário). Para acesso ao mesmo será 

feito a abertura da rua, intitulada no projeto como sendo Rua Gurguri e Rua Rajadeira.  

A localização do canteiro atenderá a implantação total do empreendimento sem que 

haja necessidade de sua desmobilização em cada etapa, evitando agregar custos e aumento dos 

prazos de execução, o que poderia implicar em elevação do valor final do produto e mudanças 

desnecessárias no cronograma da obra. 

O acesso ao canteiro de obras pelos operários, máquinas e fornecedores se dará via 

Anel Rodoviário como condição fundamental para não perturbação das áreas consolidadas e vizinhas 

ao empreendimento (Bairro Moreninha), além da preservação de todo o pavimento existente nos 

mesmos, uma vez que estes não foram dimensionando para suportar tamanho volume de carga de 

veículos que demandará na fase de implantação dos loteamentos. O Anel Rodoviário, ao contrário, 

possui pavimentação íntegra e absolutamente capaz de atender às necessidades de trânsito sobre o 

mesmo.  

O canteiro tem previsão para os seguintes ambientes: escritório técnico e 

administrativo, escritório da fiscalização, portaria, sanitários químicos, vestiários, refeitório, 

almoxarifado, ferramentaria, ambulatório médico, segurança do trabalho, área para estoque de 

material bruto e controlado e pátio de caminhões e máquinas.  

Não há previsão para alojamento e cozinha em face de utilização de mão de obra da 

região e os serviços de refeição serem terceirizados, ficando o pernoite no local restrito ao vigia da 

obra.   

 

 
41 

 



                                                                   
                         RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL           

 

 

 

 
Figura 15. Local de instalação do canteiro de obras e acesso. 

Serão utilizadas, para montagem dos ambientes do canteiro de obra, estruturas de 

madeira com fechamentos em compensado e ou containers metálicos (Figura 16). 
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Figura 16. Tipo de construção para ambientes do canteiro de obras: Compensado de Madeira (A) ou Conteiner 

metálico (B) 
Fonte: NABACK, 2008 (A) e LOPES, 2018 (B). 

No canteiro e nas frentes de trabalho que estarão a mais de 150m de distância do 

canteiro de obras, deverá ser previsto banheiro químico (Figura 18) para atendimento dos 

trabalhadores, conforme demanda necessária em função da natureza da obra, sempre em 

observância a NR-18. 

Também há previsão no canteiro de obras de espaços para estacionamento de 

máquinas, veículos e equipamentos, assim como abastecimento e lubrificação. Não estão previstas a 

instalação de oficinas e nem armazenamento de produtos inflamáveis de forma a evitar acidentes 

por eventuais vazamentos de combustíveis. A manutenção de qualquer máquina ou equipamento 

deverá ocorrer fora da área do empreendimento e o abastecimento será feito por empresa 

terceirizada que se deslocará até a área onde as máquinas estiverem operando, isto é, óleos 

lubrificantes são transportados até os equipamentos via caminhão apropriado para este fim, 

denominado Comboio de Lubrificação, popularmente conhecida como Melosa (Figura 17) e o 

abastecimento de óleo diesel dos equipamentos se dará via caminhões tanque.  

 
Figura 17. Imagem ilustrativa de comboio de lubrificação 

(melosa). 
Fonte: Metalúrgica Triângulo, 2018. 

 

 
Figura 18. Imagem ilustrativa dos banheiros químicos. 

Fonte: D&D Ambiental, 2018.

 
   Serão efetuadas ligações provisórias de água e energia elétrica em conformidade 

com as normas das concessionárias, Águas Guariroba e Energisa. Caso não seja possível a ligação 

provisória de água no canteiro de obras, faz-se necessário a utilização de caminhões pipa para suprir 
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a necessidade de água não potável no início dos trabalhos e para consumo de água potável está 

previsto a contratação de terceirizada para fornecimento.  

 Na fase de implantação das infraestruturas do loteamento, observar-se a geração de 

efluentes líquidos provenientes dos sanitários que serão coletados pela empresa licenciada 

fornecedora dos banheiros químicos de forma periódica e com destinação a estação de tratamento 

da concessionária Águas Guariroba. 

   Os resíduos gerados no canteiro de obras e nas frentes de trabalho serão 

classificados segundo a NBR 10.004, a Resolução CONAMA nº 307 para resíduos da construção civil, 

sendo necessária apresentação na fase da licença de instalação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil – PGRCC, visando o gerenciamento dos mesmos.  

 

CASA DO APONTADOR - APOIO 

No lote 16 da quadra 44, uma estrutura de apoio ao canteiro de obras principal será 

implantada a “Casa do Apontador”, com objetivo de recepção, conferência e controle de materiais 

que entrarão no ambiente da obra e posterior encaminhamento tanto para as frentes de serviço 

quanto para o canteiro de obras principal. A casa do apontador será dotada de um banheiro químico 

anexo para atendimento ao(s) funcionário(s). 

 

 Empregos gerados na fase de instalação 3.4.2.

Na fase de instalação do empreendimento está previsto a geração de diversos postos 

de trabalho durante os quatro anos de sua execução. O pico da demanda de mão de obra encontra-

se previsto para o período entre o 7º e o 9º mês na fase 1, entre 23º e o 25º mês na fase 2 e 39º e o 

41º mês na fase 3 quando deverão estar envolvidos diretamente nas obras um total de 

aproximadamente 80 trabalhadores por fase e de diversos níveis profissionais, conforme ilustrado 

adiante. 
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Tabela 6. Evolução do número de trabalhadores envolvidos nos loteamentos ao longo dos 48 meses 

Mês 
Número de Trabalhadores / Loteamento 

Caraguatás Guavira Pequis Total por 
mês 

1 45   45 
2 75   75 
3 45   45 
4 35   35 
5 25   25 
6 30   30 
7 55   55 
8 80   80 
9 50   50 

10 25   25 
11 60   60 
12 75   75 
13 70   70 
14 35   35 
15 35   35 
16 35   35 
17  45  45 
18  75  75 
19  45  45 
20  35  35 
21  25  25 
22  30  30 
23  55  55 
24  80  80 
25  50  50 
26  25  25 
27  60  60 
28  75  75 
29  70  70 
30  35  35 
31  35  35 
32  35  35 
33   45 45 
34   75 75 
35   45 45 
36   35 35 
37   25 25 
38   30 30 
39   55 55 
40   80 80 
41   50 50 
42   25 25 
43   60 60 
44   75 75 
45   70 70 
46   35 35 
47   35 35 
48   35 35 

 

A origem destes trabalhadores, em face do tipo de obra e da disponibilidade de 

pessoal e de empreiteiras no mercado de trabalho local, será contratada majoritariamente na 
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própria região do empreendimento e a qualificação exigida para os postos de trabalho será: 

engenheiros, mestres de obra, pedreiros, serventes, carpinteiros, armadores, operadores de 

máquinas, vigia, etc. 

 Limpeza da área 3.4.3.

A limpeza da área será efetuada de forma controlada e em três fases conforme a 

implantação dos loteamentos, iniciando-se na fase 1 no Bosque dos Caraguatás, seguindo os critérios 

da NBR 13133 (Execução de Levantamento Topográfico) sendo executados os serviços de limpeza 

mecanizada dos arruamentos, retirando no mínimo 20cm de camada vegetal existente e removendo 

provisoriamente todo o volume do material para áreas localizadas no perímetro do loteamento 

Bosque das Guaviras  e seu excesso qual não for reutilizado, deverá ser enviado para áreas de aterro 

licenciada.  

Na fase de demarcação do empreendimento, ocorrerá inicialmente a delimitação do 

perímetro das áreas de APP conforme se encontram demarcadas em projeto e cujo objetivo visa 

informar e orientar os operários da obra da necessidade de proteção dessas áreas com vistas a não 

adentrarem com máquinas e equipamentos e nem mesmo promoverem o corte de sua vegetação. 

Junto a estes limites, medidas protetivas serão implantadas visando conter processos de degradação 

em especial aos decorrentes da movimentação de terra e escoamentos superficiais que poderão 

ocorrer em períodos chuvosos na fase de obras.   

 Serviços de terraplanagem e movimento de terra 3.4.4.

A abertura das vias do loteamento seguirá conforme projeto aprovado, obedecendo 

às definições de cotas, pontos de corte, empréstimos e ficando os eventuais excedentes dispostos 

provisoriamente em quadras do loteamento, podendo em fase posterior ter parte desse material 

reaproveitado na execução das obras. Inicialmente, nas vias que serão abertas para atendimento às 

frentes de serviço, como a Rua Ari Abussafi Lima, haverá a execução de base de cascalhos para fins 

de firmação do leito carroçável, uma vez que de acordo com estudos geológicos realizados em 

grande parte da extensão da área a composição argilosa eleva o índice de plasticidade resultando 

num solo muito moldável quando submetido à cargas pesadas.  

Durante essa fase, no intuito de se controlar a qualidade do ar será realizada 

aspersão de água (via caminhões pipa) nas vias de acesso e de serviços em períodos de maior 

movimentação de veículos e equipamentos na área. 
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 Material rodante 3.4.5.

Na etapa de implantação, em virtude dos métodos construtivos adotados para 

atendimento aos serviços de limpeza do terreno, terraplanagem, drenagem, pavimentação, redes de 

água, esgoto e energia elétrica, os seguintes veículos serão empregados:  

a. Veículos leves  
b. Caminhões basculante  
c. Tratores de esteira  
d. Moto niveladoras  
e. Pás carregadeira 
f.  Caminhões espagidores (Pipa) 
g.  Caminhões comboio (Melosa) 
h.  Caminhões tanque (Abastecimento de combustível) 
i. Retro escavadeiras 
j. Rolos pés de carneiros 
k. Rolos compactadores liso  
l. Rodos compactadores de pneus 
m. Vibroacabadoras de asfalto 
n. Extrusoras de meio fios 

 Drenagem 3.4.6.

No início das obras de implantação do empreendimento, ainda na fase de limpeza e 

terraplenagem, serão adotadas medidas para que o escoamento superficial das águas pluviais não 

acarrete processos erosivos o qual pode originar um impacto negativo de carreamento de partículas 

do solo para os corpos hídricos. 

Os sistemas de amortecimento das águas pluviais serão implantados nos 

loteamentos em sua parte mais baixa, assim como valetas e lombadas que promoverão o 

direcionamento do fluxo d’agua. 

 Cronograma de obras 3.4.7.

A implantação do empreendimento estará dividida em 3 fases, os quais demandará, 

cada uma, 16 meses para conclusão, conforme cronograma físico descrito abaixo, sendo que ao 

término do 1º loteamento (Bosque dos Caraguatás) iniciam-se as obras do 2º loteamento (Bosque 

das Guaviras). Ao término deste, dá-se início às obras do 3º loteamento (Bosque dos Pequis) 

Portanto, o prazo final para execução de todas as etapas do empreendimento será de 48 meses. 

(Quadro 1). 
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Quadro 1. Cronograma de implantação do empreendimento. 

Descrição das Fases 
Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Demarcação de lotes e implantação do 
sistema viário 

                                                

Terraplenagem                                                 

Drenagem da rede de água pluvial                                                 

Implantação Rede de Esgoto                                                 

Abastecimento de água potável                                                 

Implantação de guias e sarjetas                                                 

Pavimentação                                                 

Redes – elétrica baixa e alta tensão                                                 

Composição de áreas verdes                                                 

Sinalização e iluminação do condomínio                                                 

Tempo de obra total 48 meses 

 
Loteamentos:  Bosque os Caraguatás  Bosque das Guaviras  Bosque dos Pequis 
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3.5. INTERVENÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NA IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO (SISTEMAS CONSTRUTIVOS) 

 Instalação de redes de abastecimento de água e coletora de 3.5.1.

esgotos sanitários 

As instalações de rede de abastecimento de água e de coleta de esgoto serão 

rigorosamente executadas conforme projetos aprovados junto à concessionária Águas Guariroba, 

obedecendo as normas, NBR 12218/94 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento 

público, NBR 9649/86 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário e NBR 9814/87 – Execução de 

Rede Coletora de Esgotos Sanitários. 

A rede de água será abastecida por ramais de extensão já existentes no entorno do 

empreendimento, conforme se observa na Certidão de Viabilidade de Abastecimento de Água 

(Cartas D n. 950, 951 e 952/2018), expedido pela Águas Guariroba, sendo necessário executar 

7.547,67metros de rede de abastecimento de água DN 250 para atender o empreendimento 

proposto. A pressão dinâmica mínima na rede de distribuição de água da concessionaria é de 

10m.c.a, atendendo a NBR 12.218/2017, o suficiente para abastecer diretamente da rua um prédio 

de até 2 pavimentos. 

A rede de coleta de esgoto será interligada à rede existente no entorno do 

empreendimento, conforme consta na Certidão de Viabilidade de Rede Coletora de Esgoto (Cartas D 

n. 950, 951 e 952/2018), expedido pela Águas Guariroba. Devido a topografia desfavorável, o 

empreendedor deverá prever a implantação de uma estação elevatória de esgoto a ser interligado no 

sistema da concessionária através de uma linha de recalque de 638 metros de extensão, em tubo 

PVC DEFOFO DN 200mm, mais a extensão de 2.902,90 metros de rede coletora de esgoto.  

As certidões de viabilidade de abastecimento de água e de rede coletora de esgoto 

encontram-se anexas a este estudo (Anexo 03). 
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Figura 19. Imagem ilustrativa da implantação de rede de água e esgoto. 

Fonte: Águas Guariroba, 2018. 

 Sistema de drenagem 3.5.2.

O sistema de drenagem será implantado em conformidade com o projeto aprovado 

pela Secretaria de Infraestrutura do Município, fundamentado pelos estudos hidrológicos, pela 

avaliação das bacias hidrográficas onde se situa, pelas condições do curso receptor e executado com 

tubulações de concreto no diâmetro e profundidade previstos em projeto e de acordo com a norma 

NBR 12266 (Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou 

drenagem urbana). 

 
Figura 20. Imagem ilustrativa da implantação de tubulação de concreto para drenagem. 

Fonte: CEMARA, 2018.  

No projeto serão considerados os parâmetros previstos no Plano Diretor de 

Drenagem, sendo para o controle de escoamento superficial tomado a vazão máxima de 28,3 l/s.ha. 

Serão previstas bacias de amortecimento para retenção de águas pluviais 

dimensionadas pela equação: 
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V = 5,858 x A x Ai 

Onde: 

V = Volume (m³) 

A = Área do empreendimento a ser drenada para o sistema de amortecimento (ha) 

Ai = Percentual impermeável (%) 

 

O sistema de drenagem será dotado de bocas de lobo que serão responsáveis pela 

coleta de água junto às sarjetas, dispostas de forma simples, duplas ou triplas, de acordo com 

projeto, além da execução de poços de visita e bacias de detenção de águas pluviais para promover o 

retardo do escoamento para os corpos hídricos. 

 

 Meio-fio e sarjetas 3.5.3.

 Os meios-fios e sarjetas seguirão o padrão da Prefeitura Municipal de Campo 

Grande/MS, de concreto usinado e de acordo com projeto de drenagem e pavimentação a ser 

aprovado pelo órgão competente. 

O meio fio é um limitador físico da plataforma rodoviária, com diversas finalidades, 

entre as quais se destaca a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da erosão causada pelo 

escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma, que decorrentes da declividade, tendem a 

verter sobre os taludes dos aterros. Desta forma, os meios-fios têm a função de interceptar este 

fluxo conduzindo as aguas de chuva para os pontos previamente escolhidos para lançamento. 

As sarjetas são canais triangulares longitudinais destinados a coletar e conduzir as 

águas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio ao dispositivo de drenagem, boca de 

lobo, galeria, etc... 

Os meios-fios e as sarjetas serão assentados sobre um lastro de concreto de acordo 

com especificações de projeto e serão executados em concreto usinado moldados “in loco” ou ainda 

pré-moldados oriundos de fábricas de pré-moldados localizadas em Campo Grande/MS. O concreto 

utilizado atenderá as NBR 6118, NBR 12654 e NBR 12655. 
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Figura 21. Imagem ilustrativa da execução de meio fio e sarjeta 

Fonte: RHINO, 2018. 

 Pavimentação asfáltica 3.5.4.

O sistema viário, após os serviços iniciais de terraplenagem, receberá base em 

consonância com as normas NBR 12263 - Base estabilizada granulometricamente, NBR 12264 - Sub 

Base ou Base de Brita Graduada e NBR 11806 - Materiais para Sub Base ou Base de Brita Graduada 

com espessura na ordem de 15cm. 

Abaixo segue corte esquemático do leito da via demonstrando a estrutura de 

pavimentação a ser implantada em todo empreendimento, com dimensões a serem definidas 

quando da elaboração dos projetos de infraestrutura de drenagem e pavimentação. 

 
Figura 22. Corte esquemático da estrutura de pavimentação asfáltica a ser adotada. 
Fonte: Projeto de Drenagem Residencial Shalom (Schettini Engenharia, Campo Grande/MS) 

 

Após os serviços de regularização da via inicia-se a execução da base do pavimento 

com brita granulada e a sua compactação (Figura 23). 
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Figura 23. Imagem ilustrativa da execução de base 

com 100% de brita graduada. 
Fonte: JAGUARY, 2018. 

 
Figura 24. Imagem ilustrativa da imprimação de base 

com CM-30. 
Fonte: SOUSA, 2015. 

Feita as compactações inicia-se a impermeabilização (imprimação) à base de material 

CM-30 (asfalto diluído de petróleo em querosene) em toda sua extensão, conforme cita a norma NBR 

12950 - Execução de Imprimação Impermeabilizante (Figura 24).   

O pavimento asfáltico a ser executado, terá espessura de projeto e será à base de 

concreto betuminoso usinado à quente, espalhado e devidamente compactado em atendimento às 

normas NBR 15878 - Equipamentos para Manutenção e Construção de Rodovias-Pavimentadoras de 

Asfalto, NBR 12949 - Concreto Betuminoso Usinado a Quente – execução de CBUQ. 

 

 
Figura 25. Imagem ilustrativa de execução de pavimentação asfáltica - CBUQ 

Fonte: ROSSI, 2018. 

 Instalação rede elétrica 3.5.5.

A região onde se localiza o empreendimento é atendida por rede de distribuição de 

energia elétrica e conforme certidão a ser acostada na fase da licença prévia da atividade, poderá 

contar com esses serviços para atender a demanda da futura população. 

A rede terá sua instalação rigorosamente executada conforme projeto aprovado pela 

concessionária ENERGISA via instalação de postes de concreto, cabeamento totalmente aéreo e 

iluminação pública. O loteamento Bosque dos Caraguatás dá passagem à linha de transmissão em 

alta tensão sob a qual será implantada a Av. Alto da Serra, observando o que exige a legislação 

quanto às faixas de domínio e non aedificandi a serem respeitadas.  
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Figura 26. Imagem ilustrativa de Sistema de instalação de rede de media e baixa tensão e iluminação pública 

Fonte: ENGECEL, 2018. 

A iluminação pública na entrega do empreendimento será implantada pelo 

empreendedor e sua manutenção posterior caberá à prefeitura municipal. 

 Quantificação e procedência dos principais insumos durante a 3.5.6.

obra 

A) Quantificação de insumos previstos 

Os insumos a serem utilizados estão descritos e quantificados na Tabela 7.  

Tabela 7. Quantificação de insumos 

Atividade 
Quantidades de Materiais Envolvidos / 

Loteamento Totais 
Caraguatás Guaviras Pequis 

Limpeza da Camada Vegetal existente (20cm) – m³ 55.098,29 51.875,49 52.679,98 159.653,76 
Terraplanagem (corte) – Acerto de Subleito – m³ 55.934,43 45.014,13 44.644,60 145.593,16 
Base de Pavimento – 100% Brita Graduada – m³ 41.323,71 38.906,62 39.509,99 119.740,32 

Imprimação CM-30 – ton  275.491,43 259.377,45 263.399,91 798.268,78 
Pavimento CBUQ  3cm – ton  20.248,62 19.064,24 19.359,89 58.672,76 

Concreto Usinado – utilizado para execução de 
meio fio e sarjetas – m³ 1.547,26 1.516,69 1.639,03 4.702,98 

 

B) Procedência de insumos previstos 

- Brita Graduada: pedreiras licenciadas localizadas no entorno do município de 

Campo Grande/MS. 

- CM-30: fornecedores (distribuidores) de materiais asfálticos localizados junto às 

Refinarias de Paulínia – SP, São José dos Campos – SP ou Araucária – PR. 

- CBUQ: usinas de asfalto licenciadas localizadas dentro do município de Campo 

Grande/MS. 

- Concreto Usinado: usinas de concreto licenciadas localizadas dentro do município 

de Campo Grande/MS. 
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- Tubos de Concreto para drenagem: junto à fabricantes licenciada de tubos de 

concreto localizados dentro do município de Campo Grande/MS. 

- Tubos de PVC para Água Fria e/ou Esgoto: indústrias licenciadas especializadas na 

fabricação destes materiais, localizadas fora do estado do MS. 

- Postes de Concreto para Energia: indústrias licenciadas de pré-moldados de 

concreto localizados dentro do município de Campo Grande/MS. 

- Cabos para Rede Elétrica: indústrias licenciadas especializadas na produção destes 

materiais localizadas fora do estado do MS. 

 Investimento previsto 3.5.7.

O valor de investimentos previstos para o empreendimento de acordo com as fases é 

de R$ 99.480.000,00 (noventa e nove milhões quatrocentos e oitenta mil reais). 

Tabela 8. Valor de investimento previsto para o empreendimento. 

Descrição das Fases 
Valor (R$) 

Caraguatás Guaviras Pequis Totais 
Demarcação de lotes e implantação do 

Sistema viário 1.821.060,00 2.227.080,00 2.617.020,00 6.665.160,00 

Terraplenagem 3.315.960,00 4.055.280,00 4.765.320,00 12.136.560,00 
Drenagem da rede de água pluvial 3.669.300,00 4.487.400,00 5.273.100,00 13.429.800,00 

Abastecimento de água potável 3.343.140,00 4.088.520,00 4.804.380,00 12.236.040,00 
Implantação de rede de esgoto 3.533.400,00 4.321.200,00 5.077.800,00 12.932.400,00 
Implantação de guias e sarjetas 1.359.000,00 1.662.000,00 1.953.000,00 4.974.000,00 

Pavimentação 3.343.140,00 4.088.520,00 4.804.380,00 12.236.040,00 
Redes – elétrica baixa e alta tensão 4.077.000,00 4.986.000,00 5.859.000,00 14.922.000,00 

Composição de áreas verdes 1.087.200,00 1.329.600,00 1.562.400,00 3.979.200,00 
Sinalização e iluminação de condomínio 1.630.800,00 1.994.400,00 2.343.600,00 5.968.800,00 

TOTAL DO EMPREENDIMENTO 27.180.000,00 33.240.000,00 39.060.000,00 99.480.000,00 
 

 

3.6. DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 

Após a conclusão da obra, serão retirados do local todo o pessoal, materiais, 

equipamentos e quaisquer restos provenientes da obra, deixando a área completamente limpa, de 

forma a restabelecer o bom aspecto local.  

 

As edificações serão demolidas (no caso de estruturas de madeira) ou retiradas e 

transportadas (no caso de containers metálicos). O expurgo (entulhos) será transportado para local 

licenciado, conforme procedimentos previstos no plano de gerenciamento de resíduos da construção 

civil, aprovado na fase de licença de instalação. 
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4. DOS ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

4.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente capítulo tem como principal objetivo demonstrar a conexão da 

implantação do empreendimento objeto deste estudo com a legislação vigente, em suas três esferas 

(federal, estadual e municipal), as quais disponibilizam os instrumentos protetivos e os três 

elementos de tutela do meio ambiente, quais sejam: civil, penal e administrativa.  

 

4.2. DA NORMATIZAÇÃO APLICÁVEL 

  Dentro do regramento legal importante citar as principais leis, decretos e normativas 

que disciplinam essa natureza de empreendimento e seu licenciamento. 

  Dos aspectos legais federais: 4.2.1.

• Constituição da República Federativa do Brasil de 1.988 – CF. 

• Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1.979, que dispõe sobre o 

parcelamento do solo e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981, dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 

outras providências; 

• Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1.997, que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; 

• Lei Federal nº 10.257 – Estatuto das Cidades, de 10 de julho de 2.001, que 

regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais 

da política urbana e dá outras providências; 

• Lei Federal nº 12.651 – Código Florestal, de 25 de maio de 2.012, que dispõe 

sobre a proteção da vegetação nativa, altera as Leis nºs. 6.938, de 31 de agosto de 

1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; 

revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, 

e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 

providências. 
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Das Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

• Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1.986, que estabelece as 

definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e 

implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da 

Política Nacional do Meio Ambiente; 

• Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1.997, que regulamenta 

aspectos do licenciamento ambiental estabelecidos na Política Nacional de Meio 

Ambiente; 

 Dos aspectos legais estaduais 4.2.2.

Das Normas Estaduais do Mato Grosso do Sul 

• Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul, de 05 de outubro de 1.989;  

• Lei Estadual nº 90, de 02 de junho de 1.980, que dispõe sobre as alterações 

do meio ambiente e estabelece normas de proteção ambiental; 

• Lei Estadual nº 2.257, de 09 de julho de 2.001, que dispõe sobre as diretrizes 

do licenciamento ambiental estadual, estabelece os prazos para a emissão de 

licenças e autorizações ambientais, e dá outras providências; 

Dos Decretos Estaduais 

• Decreto Estadual nº 10.600, de 19 de dezembro de 2.001, que dispõe sobre a 

cooperação técnica e administrativa entre órgãos estaduais e municipais de meio 

ambiente, visando ao licenciamento e à fiscalização de atividades de impacto 

ambiental local; 

 Dos aspectos legais municipais 4.2.3.

Das Leis 

• Lei Orgânica do Município de Campo Grande/MS, de 04 de abril de 1.990, 

que dispõe sobre a Lei Orgânica do Município; 

• Lei Municipal nº 3.176, de 11 de julho de 1.995, que dispõe sobre a criação 

do Conselho Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências;  

• Lei Municipal nº 3.612, de 30 de abril de 1.999, que institui o Sistema 

Municipal de Licenciamento Ambiental e Controle Ambiental, regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº 7.884, de 30 de julho de 1.999; 
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• Lei Complementar nº 74, de 06 de setembro de 2.005, que dispõe sobre o 

Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo no Município de Campo Grande/MS e 

dá outras providências (e suas alterações); 

• Lei Complementar nº 94, de 06 de outubro de 2.006, que institui a Política de 

Desenvolvimento e o Plano Diretor de Campo Grande/MS e dá outras providências, 

alterada pelas Leis Complementares nº 127 de 2.008, nº 133 de 2.008, nº 115 de 

2.008, nº 161 de 2.010, nº 178 de 2.011 e nº 186 de 2.011; 

• Lei Municipal nº 4.864, de 07 de julho de 2.010, que dispõe sobre a gestão 

de resíduos da construção civil e institui o Plano Integrado de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil; 

• Lei Municipal nº 4.952, de 28 de junho de 2.011, que institui a Política 

Municipal de Resíduos Sólidos do Município de Campo Grande/MS; 

• Lei Complementar nº 184, de 23 de setembro de 2.011, dispõe sobre o plano 

diretor de arborização urbana do Município de Campo Grande/MS e dá outras 

providências; 

Dos Decretos 

• Decreto Municipal nº 9.436, de 10 de novembro de 2.005, que regulamenta 

a emissão de Guias de Diretrizes Urbanística e Guias de Diretrizes para 

Empreendimentos Rurais; 

 

Das Demais Referentes ao Caso Concreto 

• Carta de Drenagem de Campo Grande/MS; 

• Carta Geotécnica de Campo Grande/MS; 

• Guia de Arborização Urbana de Campo Grande/MS, de janeiro de 2.012; 

• Termo de Referência SEMADUR nº 138 – EIA Loteamento; 

• Termo de Cooperação Técnica nº 02/2015, que entre si celebram, o Instituto 

de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul e o Município de Campo Grande/MS, de 

05 de novembro de 2.015. 
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4.3. DA COMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O art. 7º, da Resolução CONAMA nº 237 estabelece que: “os empreendimentos serão 

licenciados em um único nível de competência”. Assim, a licença será concedida por órgão nacional, 

estadual ou municipal. 

No caso em questão a competência é municipal: 

“compete ao órgão municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados 

e do DF, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e a atividades de impacto 

ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio”.  

O empreendimento será licenciado ambientalmente pela Gerência de Fiscalização e 

Licenciamento Ambiental - GFLA, da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Gestão Urbana - 

SEMADUR, da Prefeitura do Município de Campo Grande/MS. 

 

4.4. DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DA LICENÇA AMBIENTAL 

Primeiramente, é preciso distinguir o licenciamento ambiental da licença ambiental.  

 A licença ambiental é um ato administrativo unilateral e vinculado, pelo qual se 

faculta àquele que preencha os requisitos legais ao exercício de uma atividade.  

O licenciamento, por sua vez, é o complexo de etapas que compõe o procedimento 

administrativo, a qual objetiva a concessão de licença ambiental.  

 Natureza jurídica do licenciamento ambiental 4.4.1.

O licenciamento ambiental, de acordo com o art. 9º, IV, da Lei nº. 6.938/1981, é um 

instrumento de caráter preventivo de tutela de meio ambiente. Trata-se de um procedimento 

administrativo onde a licença ambiental é ato discricionário sui generis, ou seja, único em seu 

gênero.  

 Discricionariedade no licenciamento ambiental 4.4.2.

Como dito, a licença ambiental é, por regra, um ato com discricionariedade sui 

generis, mas há uma exceção, como se verá.  

Quanto ao Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), devemos observar o 

seguinte: 
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a) Nem sempre é obrigatório, pois o art. 225, § 1º, IV, CF, condiciona sua 

exigibilidade apenas às obras e atividades potencialmente causadoras de significativa degradação 

ambiental; 

b) Sendo o EIA favorável, a licença é vinculada, devendo ser concedida (exceção 

à discricionariedade); 

c) Sendo desfavorável, a concessão da licença é discricionária.  

 Do procedimento administrativo de licenciamento ambiental 4.4.3.

O procedimento de licenciamento ambiental deverá ser elaborado de acordo com os 

princípios do devido processo legal (imparcialidade, notificação, conhecimento das provas, decisão 

motivada etc.), além da observância dos princípios da legalidade ambiental, moralidade ambiental 

etc. Ademais, importante observar os princípios da administração pública descritos pelo art. 37 da 

Constituição Federal de 1.988. 

O licenciamento ambiental é realizado em três etapas distintas: 

a) Licença Prévia (LP): conhecida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade 

ambiental e estabelecendo requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases 

de sua implementação. Seu prazo máximo de eficácia é de 5 anos; 

b) Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 

incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo 

determinante. Seu prazo máximo é de 6 anos; 

c) Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, 

com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. Prazo 

mínimo de 4 anos e máximo de 10 anos.  

 

4.5. EIA (ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL) E SEU RESPECTIVO RIMA 

(RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL) 

Em respeito ao meio ambiente equilibrado, buscando a sadia qualidade de vida para 

as gerações presentes e futuras, necessário se faz a realização do EIA/RIMA do empreendimento 

objeto deste estudo.  
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Diante disso, passaremos à análise propriamente dita do Estudo Prévio de Impacto 

Ambiental – EIA/RIMA. 

O EIA, de índole constitucional, baseia-se no princípio da prevenção do dano, tendo, 

portanto, essência preventiva, compondo uma das etapas do licenciamento ambiental (licença 

prévia). 

Concluído o EIA, é elaborado o relatório de impacto ambiental (RIMA), cumprindo os 

princípios da publicidade e da informação, cuja finalidade é tornar compreensível para o público o 

conteúdo do EIA, já que este é elaborado segundo critérios técnicos.  

A realização do EIA/RIMA para o caso em questão se faz necessário, pois é estudo 

prévio, constitucional, legal e preceituado pelo Termo de Referência - TR nº 138 da SEMADUR, 

obedecendo ao que se determina a Resolução CONAMA nº 237/1997, bem como a de nº 001/1986. 

 Do instrumento da audiência pública 4.5.1.

Tanto a Constituição Federal quanto a Resolução CONAMA nº 237/1997 exigem 

publicidade ao EIA/RIMA, efetivando, desta forma, o princípio da participação (direito de 

informação). A publicidade pode ser concedida mediante a realização de audiência pública. Contudo, 

não há obrigatoriedade de sua realização.  

Em sendo a audiência pública exigida como discussão para aprovação do EIA/RIMA, 

deverá ser realizada, preferencialmente, na área onde haverá interferência, tendo como objetivo 

principal assegurar a aplicação do princípio da publicidade e da participação popular. 

 

4.6. DO ZONEAMENTO AMBIENTAL E ESPAÇOS PROTEGIDOS 

O zoneamento ambiental é um tema que se encontra relacionado a este princípio, 

pois objetiva disciplinar de que forma serão compatibilizados o desenvolvimento industrial, as zonas 

de conservação da vida silvestre e a própria habitação do homem, tendo em vista sempre a 

manutenção de uma vida com qualidade às presentes e futuras gerações. No caso do Município de 

Campo Grande/MS, tal matéria é amplamente tratada na Lei Complementar n. 263/2015. 

Os espaços especialmente protegidos podem estar em áreas públicas ou privadas e, 

uma vez assim declarados, sujeitar-se-ão ao regime jurídico desse interesse público.  
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4.7. DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO 

A conformidade urbanística para implantação de empreendimento ou exercício de 

atividade é condição indispensável para sua concretização.  

No caso do licenciamento ambiental, é condicionante prévia à sua aprovação, em 

observância ao Estatuto das Cidades, à Resolução CONAMA nº 237/1997, à Política Nacional do Meio 

Ambiente, Lei Complementar Municipal nº 74/2005, dentre outros, que se obtenha a conformidade 

urbanística para o empreendimento/atividade.  

O empreendimento na região escolhida é tido como de “uso conforme”, obteve a 

GDU, e este estudo comprova a busca pelo cumprimento integral e satisfatório das condicionantes 

exigidas na referida guia, bem como pela Lei Complementar nº 263/2015. E assim, ao final, obter a 

aprovação do estudo de impacto ambiental.  

 

4.8. DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

O conceito de Área de Preservação Permanente – APP mais bem delineado é trazido 

no art. 3º, da Lei Federal nº 12.651/2012, ou seja, pelo Novo Código Florestal, considerando como 

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.  

 

4.9. DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PELO IMPACTO GERADO PELO 

EMPREENDIMENTO 

A compensação ambiental é um mecanismo financeiro que visa contrabalançar os 

impactos ambientais previstos ou já ocorridos na implantação do empreendimento. É uma espécie 

de indenização pela degradação, na qual os custos sociais e ambientais identificados no processo de 

licenciamento são incorporados aos custos globais do empreendedor.  

Há impactos ao meio ambiente que não são passíveis de mitigação, ou seja, não é 

possível a reversão do dano. Nestes casos, o poder público, em atendimento ao art. 36 da Lei nº 

9.985/2000 – SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza), determinou que a 

compensação das perdas se daria por intermédio da destinação de recursos para a manutenção ou 

criação de unidades de conservação.  
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A compensação ambiental faz com que o empreendedor que altere uma parcela do 

ambiente natural com a implantação do seu projeto, seja obrigado a viabilizar a existência de uma 

unidade de conservação de proteção integral, espécie de UC (unidade de conservação), cujo objetivo 

é manter, para as futuras gerações, uma área de características as mais semelhantes possíveis às da 

região afetada. 

Consubstancia-se que, o empreendimento trará grande impacto positivo social. 

Ademais, denota-se que o empreendimento em tela não se enquadra em um ou mais itens 

elencados pelo Decreto Municipal da Compensação Ambiental, ou seja, o de nº 12.851/2016. 

 

4.10. DA SUPRESSÃO DE INDIVÍDUOS ARBÓREOS 

Em havendo necessidade de realizar supressão arbórea para implantação do 

empreendimento, esta deverá ser autorizada pelo órgão público responsável, em atendimento à Lei 

Complementar do Município de Campo Grande/MS, sob o nº 184/2011.  

 

4.11. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS: CONFORMIDADE DO 

EMPREENDIMENTO COM AS NORMATIVAS VIGENTES 

Considerando os fatos amplamente expostos acima, bem como através de sua 

objeção e clareza, verificamos que, o empreendimento a ser implantado, denominado Loteamento 

Padrão – Tipo L1 atende as normas vigentes, busca o equilíbrio e conexão entre homem e sociedade, 

a proteção e conservação do meio ambiente em todas as suas formas; 

Considerando que, foram realizados todos os estudos pertinentes ao caso, ou seja, 

implantação do empreendimento – loteamento; 

Considerando que, foi realizado levantamento de todos os impactos gerados pela 

implantação do loteamento; 

Considerando que, se apresenta propostas de medidas mitigadoras com objetivo de 

amenizar os impactos negativos e potencializar os positivos; 

Considerando obediência aos Princípios Gerais do Direito e às normativas do Estado 

Democrático de Direito, também aos Princípios do Direito Ambiental, precipuamente, o da 

Prevenção e Precaução, conclui-se que o ESTUDO de IMPACTO AMBIENTAL e seu respectivo 

RELATÓRIO de IMPACTO AMBIENTAL alcançarão o melhor resultado em atendimento ao princípio do 

desenvolvimento sustentável, ou seja, a prosperidade econômica e social deve estar em consonância 

com a preservação e conservação do meio ambiente para a presente e futura geração.
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5. COMPATIBILIDADE COM PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS 

CO-LOCALIZADOS 

No planejamento do empreendimento e visando sua implantação de forma integrada 

com a situação atual e futura da região, buscamos junto às instituições públicas, conforme citado nas 

premissas desse estudo, informações quanto à existência de planos, programas e projetos em fase 

de desenvolvimento para a localidade, visando tomada de decisão e/ou mudanças de procedimentos 

técnicos quanto ao projeto em estudo. 

As instituições públicas estaduais e municipais consultadas não citaram nenhuma 

ação em seu Planejamento Macrorregional para a área onde se situará os loteamentos. Esta ausência 

de planos para a localidade nos levou ao desenvolvimento de todo o projeto, sustentado nos 

trabalhos técnicos realizados na área diretamente afetada e de influência direta e indireta, 

considerando todos os aspectos urbanísticos e ambientais que envolvem essa natureza de 

empreendimento. 

Torna-se assim, importante demonstrar alguns aspectos que foram fundamentais 

para concepção do projeto, de forma a este não obstar qualquer ação futura do poder público e sim 

oferecer as melhores condições para o processo de desenvolvimento da região.      

O primeiro aspecto observado foi o cuidado com as áreas de preservação 

permanente junto aos córregos Poção e Lajeado que margeiam a área e ainda junto a nascente 

existente no seu interior. Foram efetuados levantamentos de campo para caracterização de toda 

área de preservação e seus limites de maneira a conceber um projeto que não só respeitasse o meio 

ambiente como também o integrasse ao convívio equilibrado com a futura população e ainda 

oferecesse condições adequadas para implantações de futuros Parques Lineares, muito comuns na 

cidade. 

O planejamento da malha viária dos loteamentos, além de seguir as diretrizes do 

município, foi pensado para promover a integração entre os bairros lindeiros e melhorar sua 

conectividade com a região e com a cidade. São dez avenidas que ladeiam e permeiam o 

empreendimento distribuindo o tráfego de veículos para todas as direções e oferecerão condições 

adequadas ao gestor público para organização do tráfego local.  

O empreendimento receberá infraestrutura de saneamento básico, energia elétrica, 

drenagem e pavimentação e esta última aliada às interferências no sistema viário, permitirão um 

melhor planejamento do transporte público para toda região.  
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A legislação que regula essa natureza de empreendimento obriga previsão de áreas 

destinada a equipamentos comunitários e o projeto contempla esta demanda ofertando espaços 

distribuídos e dimensionados adequadamente para futuros investimentos em educação, saúde, 

segurança pública, assistência social, etc. 

O projeto como um todo é compatível com a transformação pela qual passa o local 

de sua implantação e pode contribuir com qualquer plano, programa ou ação do poder público que 

busque o desenvolvimento da área. 
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6. ÁREAS DE INFLUÊNCIA 

6.1. INTRODUÇÃO 

A possibilidade de se registrarem impactos ambientais diretos e indiretos, positivos e 

negativos nas fases de projeto, instalação e operação de um empreendimento, é o que delimita as 

áreas de influência de uma atividade. 

 Segundo Mota, 2006, um impacto ambiental pode ser direto, quando se relaciona a 

uma determinada ação inicial, ou indireto, quando decorre de uma consequência de primeira ordem. 

Uma determinada ação pode desencadear uma cadeia de impactos, uns resultando dos outros.  

 A Resolução 001/86 em seu artigo 5º especifica as diretrizes que o Estudo de 

Impacto Ambiental deverá obedecer, sendo que, em seu inciso 3°, cita: “definir os limites da área 

geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do 

projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza”.  

Neste estudo, observaremos os impactos dos meios físico e biótico agrupado na 

mesma área de influência e os impactos dos meio socioeconômicos destacados por diferirem dos 

demais pela sua área de abrangência.  

Este fato justifica-se, pois os impactos no meio físico e biótico tem uma abrangência 

mais restritiva, delimitando-se ao máximo à bacia hidrográfica ao qual o empreendimento será 

instalado. Já os impactos no meio socioeconômico podem ser observados mais precisamente no 

bairro onde estará localizado o empreendimento, como também em todo o município. 

6.2. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS 

Com base nos possíveis impactos previstos e elencados no capítulo 9 deste estudo, 

dividimos as áreas de influência em três níveis, conforme descritas a seguir:  

 Área diretamente afetada - ADA 6.2.1.

A ADA foi definida em comum para os meios físico, biótico e socioeconômico, sendo 

a porção territorial representada pelo limite da gleba dos loteamentos, suas vias de acesso, incluindo 

também os novos acessos e a área reservada para o canteiro de obras (Figura 27).  
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 Área de influência direta - AID 6.2.2.

A AID compreende a unidade geográfica onde os impactos diretos, positivos e 

negativos, provocados pela implantação e operação do empreendimento podem ocorrer 

diretamente de maneira primária.   

Nestas áreas alguns impactos podem transcender a barreira da ADA, caso 

potencializado ou não mitigado e poderão ser observados nas localidades próximas, porém fora dos 

limites da área de implantação do empreendimento. 

 

• AID do Meio Socioeconômico 

Do ponto de vista socioeconômico a implantação dos loteamentos deve influenciar 

diretamente no ordenamento territorial e urbano do bairro Moreninha e parte do bairro 

Universitária (Figura 28).  

Os dados socioeconômicos apresentados no estudo compreendem a área integral do 

Bairro Moreninha e uma proporção de 50% (cinquenta por cento) da população do Bairro 

Universitária, já que neste último foi considerado apenas a área sul à partir da Avenida Guaicurus. 

Entendemos que os loteamentos existentes localizados após a delimitação desta via, estão muito 

afastados da área em estudo, tendo pouca interferência em relação aos impactos socioeconômicos. 

Esses bairros estão contidos na AID, pois com a implantação do empreendimento 

serão executados novos acessos que promoverão a conectividade dos bairros lindeiros e permitirão 

que a população destes, usufrua das infraestruturas viária, de transporte, educação, saúde, lazer, 

comércio e serviços, já existentes e a se instalar nessas regiões, aproximando mão-de-obra dos 

centros de emprego. Importante citar que o Bairro Moreninha abriga o Polo Empresarial Sul, que 

está em fase de instalação e contribuirá significativamente para o desenvolvimento socioeconômico 

da região. 

 

 
73 

 



 

                         RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL           
 

 
Figura 27. Área diretamente afetada. 
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Figura 28. Área de Influência Direta do meio socioeconômico. 
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• AID dos Meios Físico e Biótico 

 Do ponto de vista dos meios físico e biótico o projeto poderá causar modificações 

diretas, tanto positivas quanto negativas, nas micro bacias às quais os loteamentos então inseridos 

(Figura 29).  

 Para delimitação da AID foram subdividas em Micro Bacias Hidrográficas – MBH, as 

bacias dos Córregos Lajeado e Gameleira, onde a área em estudo está inserida. Desta forma, foram 

definidas duas micro bacias do córrego Lajeado (MBH-Lajeado4 e MBH-Lajeado5) e uma da bacia do 

córrego Gameleira (MBH-Gameleira). 

 A MBH-Lajeado4 foi também considerada para esta área de influência, uma vez que 

se localiza logo após a confluência dos córregos Poção e Lajeado, muito próxima a área do 

empreendimento, além de possuir uma conexão com as áreas de preservação permanente 

existentes.  

A delimitação das bacias hidrográficas representadas na figura abaixo permite 

visualizar a localização do empreendimento, que em grande parte encontra-se já no meio da bacia do 

córrego Lajeado, e uma pequena parte a montante da bacia do córrego Gameleira. 

A BR-163, no trecho do anel rodoviário, foi considerada neste estudo o delimitador 

da bacia hidrográfica.  
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Figura 29. AID dos meios físicos e bióticos. 
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 Área de influência indireta - AII 6.2.3.

Entende-se esta como o território que pode ser afetado indiretamente pelos 

impactos positivos e negativos nas fases de projeto, implantação e operação do empreendimento. 

Esses impactos são considerados menos significativos do que nos territórios das outras duas áreas de 

influência (ADA e a AID). 

 

• AII do Meio Socioeconômico 

A área de influência indireta para os aspectos socioeconômicos será considerada 

todo o município de Campo Grande/MS, pois este irá receber os benefícios que surgirão com o 

projeto e implantação do empreendimento, como por exemplo, geração de emprego, renda e 

tributos de toda natureza (Figura 30). 

 

• AII dos Meios Físico e Biótico  

Considerando a possível abrangência dos impactos ocorrentes na AII nos meios físico 

e biótico, foi adotado o conceito de bacia hidrográfica para a delimitação da área em estudo (Figura 

31). 

A bacia hidrográfica a qual os loteamentos estão inseridos são a bacia do córrego 

Lajeado e uma pequena porção na bacia do córrego Gameleira como demonstrado anteriormente.  

Para delimitação da AII não foram consideradas a área da bacia do Lajeado a 

montante do empreendimento, já que não terão qualquer tipo de interferência no meio físico e 

biótico. Foi considerada a área da micro bacia do Lajeado onde o empreendimento está inserido e 

toda sua extensão a jusante desta bacia hidrográfica. 

A micro bacia do córrego Gameleira, também delimitada para AII, é uma área onde 

ocorrerá pouca intervenção de obras, não tem presença de corpos hídricos, não existe área de 

preservação permanente e ou remanescente florestal. A rede de drenagem será conduzidas para a 

micro bacia do MBH – Lajeado 5 após passar pela bacia de amortecimento de águas pluviais que será 

implantada no local . Deste modo, justifica-se a delimitação da micro bacia do Gameleira, parte da AII 

do empreendimento e não a bacia na sua totalidade.  

A BR-163, no trecho do anel rodoviário, foi considerada neste estudo o delimitador 

da bacia hidrográfica.  
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Figura 30. Área de Influência Indireta do meio socioeconômico. 
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Figura 31. Área de Influência Indireta dos meios físicos e bióticos. 
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRELIMINAR DAS ÁREAS DE 

INFLUÊNCIA 

7.1. DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO 

 Geologia 7.1.1.

O estudo do meio físico representa uma das bases para a avaliação dos impactos 

decorrentes da implantação e operação dos loteamentos Bosque dos Caraguatás, Bosque das 

Guaviras e Bosque dos Pequis. Tal estudo quando associado às características bióticas e sócio-

econômicas permite o estabelecimento do diagnóstico ambiental local antes da implantação da 

atividade. Tendo como base este diagnóstico, pode-se em função das atividades relativas à 

implantação e operação do empreendimento, prever-se e remediarem-se os impactos negativos e 

maximizar os positivos. 

Metodologicamente, este diagnóstico ambiental levou em conta basicamente três 

fases: 

 1 – Levantamentos bibliográficos e cartográficos temáticos; 

2 – Pesquisas de campo com caminhamentos, coletas de amostras e utilização de 

sondagens; 

3 – Avaliação dos dados levantados e concretização do diagnóstico ambiental. 

 

A base de informações geológicas empregada neste estudo teve como referência o 

projeto RADAMBRASIL (1982), bem como no estudo “Geologia e Recursos Minerais do Estado de 

Mato Grosso do Sul” (Lacerda Filho et al, 2006), publicada pela Companhia de Pesquisas de Recursos 

Minerais (CPRM). 

Desta forma, em termos regionais, as principais unidades litológicas constituintes do 

substrato rochoso sujeitas a serem utilizadas ou afetadas pela implantação do empreendimento são 

as seguintes: Grupo São Bento, Formação Botucatu e Formação Serra Geral e Grupo Caiuá, além dos 

aluviões atuais, unidades sedimentares em processo de retrabalhamento pelos principais rios locais. 

O perfil geológico de tais unidades encontra-se demonstrado na figura adiante. 
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Figura 32. Perfil Geológico Regional 
Fonte: Projeto Radambrasil (adaptado). 

 

• Aspectos Geológicos Locais 

Os levantamentos geológicos locais foram executados mediante campanha de campo 

através do deslocamento ao longo das vias do entorno da área de influência direta. Utilizando tal 

campanha e os dados das sondagens foram possíveis elaborar um Mapa Geológico Local (Figura 35). 

Observou-se a ocorrência predominante do material de decomposição (regolito), o 

qual se apresenta extremamente argilo-siltoso, denotando sua origem a partir da decomposição de 

Basaltos (Figura 33).  

 A espessura do recobrimento argilo-siltoso sobre a rocha basáltica apresenta-se 

variável, sendo que nos locais topograficamente mais elevados e planos pode chegar a alguns metros 

de espessura (Figura 34). 

 
Figura 33. Material argilo-siltoso 

Fonte: PAIVA, 2018. 

 
Figura 34. Perfil mostrando camada de regolito sobre 

a rocha basáltica, localizado numa porção mais 
elevada do terreno. 
Fonte: PAIVA, 2018. 
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Figura 35. Geologia local. 

Grupo Caiuá – Arenitos; Formação Serra Geral – Basaldo; Aluviões Atuais – areia, argila, silte, cascalho 

 
84 

 



 

                         RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL           
 

Na região norte da área, onde se localiza o córrego Lajeado, ocorre o afloramento da 

rocha basáltica (Figura 36), substrato da área do empreendimento. Esta rocha apresenta-se afanítica, 

com tons escuros a rosados devido aos processos de alteração intempérica (Figura 37). 

 
Figura 36. Afloramento da rocha basáltica ao longo 

do córrego Lajeado 
Fonte: PAIVA, 2018. 

 
Figura 37. Afloramento da rocha basáltica. 

Fonte: PAIVA, 2018. 

 
Como forma de reconhecimento do subsolo, foram utilizadas as 21 sondagens de 

investigação realizadas pela empresa EngeCraft Consultoria e Obras Ltda - ME, em maio de 2017. 

Estes laudos técnicos de serviços geotécnicos foram realizados antes da emissão do Termo de 

Referencia 138/2017, o qual solicita 25 furos de sondagem. Contudo entendemos que os 21 furos 

realizados conseguem representar muito bem as caracteristicas da área em estudo já que não 

apresenta características muito distintas em toda sua extensão. Os perfis geotécnicos da sondagem 

estão anexos a este estudo (Anexo 04). 

Tais sondagens foram localizadas ao longo de toda a área do empreendimento, na 

forma de três setores (Figura 38, Figura 39 e Figura 40), permitindo o reconhecimento da espessura 

do manto intempérico, bem como a sua constituição e a profundidade do nível freático. 

 
Figura 38. Localização das sondagens do Setor 1, localizado na porção norte do empreendimento.  

Fonte: EngeCraft, 2017. 
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Figura 39. Localização das sondagens do Setor 2, localizado na porção intermediária do empreendimento. 

Fonte: EngeCraft, 2017. 
 

 
Figura 40. Localização das sondagnes do Setor 3, localizado na porção sul do empreendimento. 

Fonte: EngeCraft, 2017. 

As perfurações a percussão foram executadas a trado ou por circulação de água, 

conforme a natureza do solo e protegidas por tubo de revestimento de 63,5 mm de diâmetro 

nominal.  
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Foram realizadas um total de 21 sondagens até o impenetrável (Figura 41), o que 

permitiu analisar as características do manto de recobrimento, bem como as litologias do substrato. 

 
Figura 41. Execução de sondagens no Setor 3 

Fonte: EngeCraft, 2017. 

Analisando-se as sondagens podemos observar que o substrato que compõe a área 

do empreendimento apresenta o seguinte comportamento: 

1 – As sondagens localizadas na porção central e sul do empreendimento, situadas 

nas porções topograficamente mais elevadas atingiram profundidades máximas de até 12,45 metros. 

Seu perfil demonstra um solo composto por material Argilo-Siltoso, com exceção das SPT 3, SPT 6 e 

SPT 7, com diferentes graus de compactação conforme aumenta a profundidade. No final desses 

furos, o impenetrável apresentou composição de basalto em decomposição; 

2 – As sondagens localizadas na porção Norte, Setor 1 do empreendimento, 

principalmente as mais próximas do córrego Lajeado, foram mais rasas, porém demonstraram a 

mesma composição Argilo-Siltosa, abaixo da qual encontra-se o Basalto em decomposição; 

3 – Dentre as sondagens localizadas na porção Sul, as situadas nas porções mais 

elevadas do terreno SPT-3; SPT-6; e SPT-7; perfuraram camadas constituídas por uma areia fina, 

siltosa, que varia de pouco compacta a compacta até o limite de 12,45. Esta constituição diferenciada 

indica a presença de outra litologia nessa área, composta por Arenitos do Grupo Caiuá, o que 

representa um comportamento Geotécnico diferente do restante da área. 

Concluindo, os estudos geológicos permitiram observar-se que praticamente toda a 

área do empreendimento é composta por Basaltos da Formação Serra Geral e seu manto de 

intemperismo Argilo-Siltoso. No entanto, uma pequena área localizada porção Sul, topograficamente 

mais elevada é composta por Arenitos do Grupo Caiuá, de acordo com as informações das 

sondagens. 
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Além desses elementos, no interior dos córregos que limitam o empreendimento ao 

norte, córrego Lajeado, e oeste, foi identificada a presença de Aluviões Atuais constituído por 

material arenoso, siltoso retrabalhados pelos recursos hídricos atuais (Figura 43). 

 
Figura 42. Áreas com ocorrência do Arenito Caiuá, na 

porção sul do empreendimento. 

 
Figura 43. Aluviões atuais. 

 Geotecnia 7.1.2.

O estudo e a caracterização dos solos e rochas de uma determinada área, gerando o 

mapa geológico-geotécnico, permitem o planejamento do uso e ocupação do solo urbano, a redução 

de tempo e custos dos projetos de engenharia além de evitar acidentes naturais ou induzidos, pelo 

uso inadequado de áreas sujeitas a algum tipo de risco geológico. 

Levando-se em conta os levantamentos geológicos e de sondagens, foi possível 

observar-se que o manto de decomposição originado a partir do basalto, que dá origem a um solo 

com textura argilo-siltosa, e erodibilidade muito fraca, associado a um relevo com baixa declividade, 

apresenta uma tendência de escoamento difuso muito lento com a possibilidade de uma fraca 

erosão laminar.  

A composição argilosa a argilo-siltosa representa um solo extremamente fino, com 

predominância de partículas pequenas. Desta forma, este solo apresenta uma elevada 

moldabilidade, maior coesão, apresentando-se muito plástico e pouco susceptível à processos 

erosivos.  Sua elevada moldabilidade representa a necessidade de acréscimo de materiais de maior 

granulometria nas vias de acesso, estabelecendo-se uma base mais espessa para suportar o tráfego 

de veículos pesados.  

O fato de o solo do local a ser implantado os loteamentos apresentarem as 

características geotécnicas descritas acima, demonstra que o mesmo apresenta aspectos positivos e 

negativos: 
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Aspectos Positivos: - alta coesão, resistindo a ocorrência de processos erosivos, 

permitindo que as áreas de intervenção pelas atividades de terraplenagem sejam menores, devido 

ao fato de os ângulos dos taludes de corte e aterro poderem ser mais elevados. 

Aspectos Negativos: a composição argilosa eleva o Índice de Plasticidade resultando 

num solo muito moldável quando submetido à carga. Este fato reflete-se nas vias de acessos, 

gerando a necessidade da aplicação de cascalhos nestas vias, com o objetivo do aumento da 

granulometria e melhor estabilização do leito por onde trafegarão os caminhões.   

Além destas características geotécnicas do manto de intemperismo, observa-se 

também que, como demonstrado pelas sondagens, este manto apresenta-se pouco espesso em 

alguns locais topograficamente mais baixos, configurando uma redução de volume de áreas a serem 

mobilizadas pelos processos de terraplenagem para a implantação do empreendimento. Tal fato 

pode significar a implantação das fundações diretamente na rocha basáltica.     

Outra característica geotécnica importante é o fato de que a composição argilo-

siltosa reduz a capacidade de infiltração das águas pluviais, o que aumenta o seu escoamento 

superficial. 

Com relação à área onde foi identificada a ocorrência de material arenoso, na porção 

sul do empreendimento, a mesma pode apresentar maior suscetibilidade aos processos erosivos em 

função da baixa resistência devido à ausência de material argiloso. No entanto a capacidade de 

infiltração das águas pluviais é elevada. 

Analisando-se a Carta Geotécnica de Campo Grande/MS, constata-se que: 

1 – As áreas de Basalto apresentam baixa a média susceptibilidade à erosão, baixa a 

média permeabilidade do Solo, ocorrência de camadas com matacão de Basalto. Essas áreas 

apresentam dificuldades localizadas com fundações profundas; dificuldade de absorção de efluentes 

por fossas sépticas;  

2 – A área de ocorrência de Arenito apresenta alta susceptibilidade à erosão; alta 

permeabilidade do solo. Nesse local podem ocorrer processos erosivos e de instabilidade de taludes. 

 Hidrogeologia 7.1.3.

Os estudos hidrogeológicos envolvem a análise das águas que ocorrem abaixo da 

superfície da Terra, preenchendo os poros ou vazios intergranulares dos solos e das rochas 

sedimentares, ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas, sendo submetida a duas forças 

(de adesão e de gravidade). 
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Na área em estudo existem basicamente três níveis de águas subterrâneas: um 

superficial, que constitui o lençol freático, localizado no manto de intemperismo do Basalto e do  

Arenito; um relativo à própria rocha basáltica; e um terceiro, mais profundo e abundante que 

corresponde ao aqüífero localizado no interior da formação sedimentar Botucatu, Aquífero Guarani.  

 

 Lençol Freático Superficial 8.1.3.1.

O nível freático é abastecido diretamente pelas águas pluviais que infiltram e descem 

até setores menos permeáveis, acumulando-se e migrando muito lentamente em direção dos 

córregos locais (Figura 44). Este nível encontra-se mais sujeito a influência antropogênica e portanto 

deve ser monitorado.  

 
Figura 44. Modelo de comportamento do lençol freático. 

Fonte: ANA, 2018. 

Neste Estudo, as sondagens de investigação de subsolo, além de contribuírem para o 

reconhecimento da constituição do manto de intemperismo, também permitiram a identificação da 

profundidade do lençol freático superficial, como pode ser visualizado nas Tabelas 9, 10 e 11.  

  

Tabela 9. Profundidades do Lençol Freático – Setor 1 (Norte)  
SONDAGEM PROFUNDIDADE (metros) 

SPT-01 NE 
SPT-02 0,50 
SPT-03 NE 
SPT-04 NE 
SPT-05 NE 
SPT-06 NE 
SPT-07 0,50 

NE: Não encontrado 
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Tabela 10. Profundidades do Lençol Freático – Setor 2 (Centro) 

SONDAGEM PROFUNDIDADE (metros) 
SPT-01 NE 
SPT-02 NE 
SPT-03 0,50 
SPT-04 NE 
SPT-05 NE 
SPT-06 NE 
SPT-07 NE 

NE: Não encontrado 
Tabela 11. Profundidades do Lençol Freático – Setor 3 (Sul)  

SONDAGEM PROFUNDIDADE (metros) 
SPT-01 NE 
SPT-02 NE 
SPT-03 NE 
SPT-04 NE 
SPT-05 NE 
SPT-06 NE 
SPT-07 NE 

NE: Não encontrado 
 

 Analisando-se as sondagens é possível observar-se que a grande maioria não 

detectou o nível freático. Os últimos dois meses que antecederam as análises, sendo os meses de 

março e abril, apesar de menores índices de precipitação em relação a outros meses do ano de 2017, 

apresentaram precipitações consideráveis, sendo 226,6mm e 157mm respectivamente.  

 No entanto, três poços mostraram nível freático bastante superficial: Setor 1, SPT-02 

e SPT-07 e Setor 2, SPT-03. O SPT-02 encontra-se nas proximidades do córrego Lajeado enquanto os 

SPT-07 e SPT-03 encontram-se próximos da área localizada na região central do empreendimento, a 

qual se apresenta bastante úmida (Figura 45). 

 
Figura 45. Área central do empreendimento com afloramento do freático. Foto tirada no período de chuvas, 

Fevereiro/2018. 
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Nos demais locais a parcela da água que infiltra desce por gravidade até atingir os 

níveis impermeáveis e tende a migrar lentamente no sentido da declividade do terreno, dos locais 

mais elevados para os mais baixos, indo abastecer o córrego e a nascente localizada nos limites da 

área. A velocidade deste deslocamento é baixa uma vez que o substrato apresenta baixa 

transmissividade hidráulica em função de sua composição predominantemente argio-siltosa, o que 

significa pouca permeabilidade.  

Como a geologia é diferente na parte superior do terreno, na região sul do 

empreendimento, constituída por arenitos, o movimento da água tende a ser mais rápido nessa área, 

em termos de infiltração. No entanto como é um local mais plano o deslocamento horizontal deve 

ser lento para ambas as bacias, já que ocorre o interflúvio nesta região. 

 
Figura 46. Fluxo das águas freáticas 
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 Aquíferos Profundos 8.1.3.2.

A) Aquífero Guarani 

O Aqüífero Guarani é um aquífero sedimentar poroso que ocorre em rochas 

sedimentares consolidadas, sedimentos inconsolidados e solos arenosos decompostos in situ. 

Constituem os mais importantes aqüíferos, pelo grande volume de água que armazenam, e por sua 

ocorrência em grandes áreas. Este aqüífero ocorre nas bacias sedimentares e em todas as várzeas 

onde se acumularam sedimentos arenosos. Uma particularidade deste tipo de aqüífero é sua 

porosidade quase sempre homogeneamente distribuída, permitindo que a água flua para qualquer 

direção, em função tão somente dos diferenciais de pressão hidrostática ali existentes.  

As reservas permanentes de água são da ordem de 45.000 km³ (ou 45 trilhões de 

metros cúbicos), considerando uma espessura média aqüífera de 250m e porosidade efetiva de 15%, 

e correspondem à somatória do volume de água de saturação do Aqüífero mais o volume de água 

sob pressão.  

A combinação da qualidade da água ser, regra geral, adequada para consumo 

humano, com o fato do aqüífero apresentar boa proteção contra os agentes de poluição que afetam 

rapidamente as águas dos rios e outros mananciais de água de superfície, aliado ao fato de haver 

uma possibilidade de captação nos locais onde ocorrem as demandas e serem grandes as suas 

reservas de água, faz com que o Aqüífero Guarani seja um manancial mais econômico, social e 

flexível para abastecimento do consumo humano na área.  

Localmente este aqüífero encontra-se subjacente ao derrame basáltico da formação 

Serra Geral. Informações junto a empresas de perfuração de poços semi-artesianos indicam que a 

espessura destes derrames e consequentemente a profundidade deste aqüífero pode estar entre 

70,0 metros e 120,0 metros.  

B) Aquífero Basáltico da Formação Serra Geral 

O Aquífero Serra Geral, constituído por litologias originadas dos derrames basálticos 

da Bacia do Paraná, confina as litologias intergranulares do Sistema Aqüífero Guarani em sua maior 

área de ocorrência. As rochas basálticas apresentam um padrão de fraturamento relacionado com a 

evolução das sucessivas reativações de falhamentos originados já no pré-cambriano. Esta formação 

constitui camadas aqüíferas ao longo de falhas e fraturas das rochas e intercalação com rochas mais 

permeáveis é que possibilita a produção de águas subterrâneas. 

De acordo com o analisado nos levantamentos em campo, o fato de a camada de 

regolito que recobre os basaltos, apresentar espessura variável, com baixa permeabilidade e 
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transmissividade, faz com que as águas freáticas apresentem-se pouco representativas, sendo que 

em muitos locais as mesmas não foram detectadas. 

Abaixo destas ocorre o aqüífero fissurado da Formação Serra Geral que apresenta 

produtividade muito variável uma vez que depende de sistemas de fraturas interligadas e a locação 

de poços nesta situação deve ser realizada de forma a atingir tais sistemas de fraturas sob pena de 

não ocorrer água. 

O aquífero Guarani, localizado abaixo da Formação Serra Geral, por ser poroso 

mostra elevada porosidade e permeabilidade o que permite sua utilização como fonte de água 

subterrânea. No entanto sua profundidade demanda a construção de poços tubulares profundos e 

adequadamente desenvolvidos. 

 Geomorfologia 7.1.4.

 Geomorfologia Regional 8.1.4.1.

As pesquisas demonstram que em termos geomorfológicos a área a ser implantada 

os loteamentos encontra-se situado sobre a Bacia Sedimentar do Paraná, mais especificamente no 

Planalto de Maracaju-Campo Grande. Este Planalto apresenta cotas altimétricas que variam entre 

700 m e 300 m sendo suportado pelos derrames basálticos da Formação Serra Geral sobre a qual se 

depositaram as litologias areníticas do Grupo Caiuá. Esta configuração plana e elevada faz com que a 

região como um todo se comporte com um modelado de dissecação a partir das atividades 

climáticas, pedogenéticas e erosionais. 

 Geomorfologia Local 8.1.4.2.

A área em estudo encontra-se na bacia hidrográfica do córrego Lajeado, situado na 

divisa norte. O relevo na área diretamente afetada apresenta basicamente composta por quatro 

compartimentos de relevo (Figura 47): 

1 – Relevo de Planalto: localizado nas porções topograficamente elevadas; 

2 – Relevo de Vertente Inclinada: vertentes que faz a ligação entre as áreas mais 

elevadas e as áreas intermediárias; 

3 – Vertente Plana Intermediária: corresponde a uma quebra de declividade situada 

na porção central do empreendimento; 

4 – Relevo de Vertente Inclinada do córrego Lajeado: localizado nas áreas mais 

deprimidas, proximidades da drenagem. 

A área de Relevo de Planalto é característica do local com topografia mais elevada e 

plana. Localiza-se na região sul do empreendimento e apresenta-se plano. Neste local ocorre o 
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divisor de águas de duas bacias hidrográficas. Uma pequena parcela apresenta baixa declividade para 

Sul enquanto boa parte desta área apresenta-se suavemente inclinada para norte (Figura 48).  

 A área com Relevo de Vertente Inclinada situa-se ligada à anterior, mais a norte.  

Representa uma vertente com maior gradiente e faz a ligação entre as superfícies planálticas e a 

Vertente Plana Intermediária (Figura 49). Neste local, devido aos processos genéticos erosionais, a 

camada de regolito apresenta-se situada sobre a rocha Basáltica. Sua inclinação promove o 

escoamento mais intenso das águas pluviais, o que pode gerar processos erosivos (Figura 50). No 

entanto sua constituição Argilo-Siltosa, representa um elemento que restringe a ocorrência desses 

processos sendo baixo o potencial de ocorrência de processos erosivos devido à elevada resistência 

que este material apresenta. Nestas áreas as altitudes variam entre 600 e 570 metros. 

 
Figura 47. Elementos topográficos locais. 
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Figura 48. Aspecto plano do relevo nos locais topograficamente mais elevados. 

 
 

 
Figura 49. Relevo mais ondulado onde a vertente faz a 
ligação entre a área topograficamente mais elevada e a 

intermediária 

 
Figura 50. Vista aérea da área com vertente inclinada 

e ocorrência de processos erosivos. 

 A área de Vertente Plana Intermediária corresponde a uma quebra de declividade 

localizada na porção intermediária da área de estudo. Apresenta pouca declividade para norte e, 

devido à essa constituição topográfica mostra uma área de afloramento do lençol freático (Figura 51, 

Figura 52 e Figura 53). Suas altitudes encontram-se na faixa de 570 metros. 

 
Figura 51. Área de Vertente Plana Intermediária. 
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Figura 52. Área de Vertente Plana Intermediária 

mostrando afloramento de água freática 

 
Figura 53. Vista aérea da Vertente Plana 

Intermediária. 

 A área com Vertente Inclinada localizada nas proximidades do córrego Lajeado 

corresponde a um local de intensa dissecação promovida por esse curso d’água. Situa-se na porção 

norte do empreendimento e apresenta altitudes que variam entre 570 e 540 metros. Apesar de 

apresentar uma declividade mais acentuada, seu substrato Argilo-Siltoso desenvolvido sobre a 

litologia basáltica, representa forte resistência a processos erosivos (Figura 54 e Figura 55). 

 

 
Figura 54. Área de Vertente Inclinada situada na 

porção norte do empreendimento 

 
Figura 55. Área de Vertente Inclinada situada nas 

proximidades do córrego Lajeado. 

 Analisando-se a hipsometria local é possível visualizar tais elementos de relevo local, 

bem como os diferentes tipos de perfis topográficos (Figura 56). Em termos regionais a declividade 

acompanha o córrego Lajeado, sendo que localmente a declividade se dá de SE para NW, na direção 

deste córrego. 

 Com o objetivo de melhor compreender o comportamento do relevo local foi 

realizado um perfil topográfico com direção S-SE-N-NW (Figura 57). 
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Figura 56. Hipsometria com intervalo de 5 metros mostrando o relevo local. 

Fonte: Shuttle Radar Topographic Mission. Processamento: Paiva L.A., 2018. 
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S-SE           N-NW 

 
Figura 57. Perfil topográfico com direção SE-NW 

Fonte: Shuttle Radar Topographic Mission. Processamento: Paiva L.A., 2018. 

 Analisando-se tal perfil, podem-se observar claramente os diferentes 

compartimentos topográficos, sendo a porção topograficamente mais elevada e plana situada a S-SE, 

as porções de vertente inclinada e plana intermediária na região central do empreendimento e a 

porção inclinada associada ao córrego Lajeado, situada a N-NW.  

 Avaliando-se o aspecto de declividade pode-se constatar que nos locais de 

declividade mais acentuadas ocorre o escoamento mais intenso das águas pluviais enquanto que na 

área plana intermediária ocorre a acumulação dessas águas. 

 Com relação ao aspecto litológico, a porção topograficamente mais elevada e plana é 

composta predominantemente por arenitos do Grupo Caiuá, enquanto o restante da área, pelas 

litologias basálticas da Formação Serra Geral. 

 Essas diferenças de declividades associadas às variações litológicas, quando 

integradas com o aspecto climático permitem observar-se que a área do empreendimento 

apresenta-se exposta a intensidades diferenciadas morfogenéticas ligadas aos diferentes períodos 

climáticos, estando mais sujeitas a processos erosivos nos períodos de maior pluviosidade enquanto 

que nos períodos mais áridos tais processos são reduzidos. 

 Pedologia 7.1.5.

O reconhecimento dos tipos de solo permite repartir áreas heterogêneas em porções 

mais homogêneas, que apresentam a menor variabilidade possível, em função da escala de 

mapeamento, dos parâmetros de classificação e das características utilizadas para distinção dos 

solos. Tais informações são essenciais para a avaliação do potencial ou das limitações de uma área, 

constituindo uma base de dados para estudos de viabilidade técnica e econômica de projetos e 

planejamento de uso, manejo e conservação de solos. 

Descreve-se abaixo a metodologia realizada para reconhecimento e classificação dos 

solos conforme o tipo, aptidão agrícola e susceptibilidade do processo erosivo. 
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Tipos de solo 

Nos reconhecimentos dos tipos de solos na área diretamente afetada e de influência 

direta do loteamento, adotaram-se os procedimentos no campo conforme descrito em Santos et al 

(2005), e para a interpretação dos dados segundo Oliveira et al (1992). Com os dados de campos 

levantados procedeu-se a classificação dos tipos de solo até 2º nível categórico, utilizando-se o 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013).  

Os trabalhos realizados foram divididos em quatro fases, a saber: 

a) Análise prévia da área através de imagem de satélite (alta resolução) e Mapa 

de solos do Estado de Mato Grosso do Sul (SEPLAN, 1990); 

b) Trabalhos de campo para descrição dos perfis e coleta de amostra de solos 

para análises, caminhamento na área realizando tradagens e registros fotográficos (Figura 58). Na 

área de influência indireta (AII), utilizou dados secundários do mapa exploratório de solos do Projeto 

Radambrasil, Folha Campo Grande/MS (BRASIL, MME, 1982) e o Mapa de solos do Estado de Mato 

Grosso do Sul (SEPLAN, 1990). 

a. Análises do solo, granolumétrica, fertilidade do solo e complexo sortivo, de acordo 

com a Embrapa (2011); 

b. Interpretação dos dados, identificação dos tipos e a descrição dos solos encontrados 

na ADA e AID. 

  
Figura 58. Sondagens com trado para verificar o tipo de solo e descrição morfológicas. 

 

Classificação de solos para aptidão agrícola das terras 

A classificação da aptidão agrícola das terras se deu conforme procedimento 

sugerido por Ramalho e Beek (1995). Esta classificação ajuda a organizar os conhecimentos 

relacionados ao uso e conservação das terras. O termo “capacidade de uso” está relacionado ao grau 
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de risco de degradação dos solos e a sugestão de práticas que visem a conservar este recurso 

natural.  

As características do solo e do relevo servem de base para a determinação de seis 

classes de capacidade de uso da terra, as quais indicam o melhor uso da terra, bem como as práticas 

que devem ser implantadas para melhor controlar as forças da erosão e, ao mesmo tempo, assegurar 

ou minimizar o processo de degradação. 

De acordo com Ramalho e Beek (1995) as terras são classificadas em grupos, 

conforme descrição abaixo: 

Grupo 1 – Terras com limitações muito pequenas no que diz respeito à 

suscetibilidade à erosão, podendo seguramente ser cultivadas. Os solos são profundos, produtivos, 

fáceis de serem lavrados e quase planos. Não são suscetíveis a inundações, mas estão sujeitos à 

erosão por lixiviação (movimento vertical de lavagem) e a deterioração da estrutura (como, por 

exemplo, compactação). Quando usados sucessiva e intensamente com lavouras necessitam de 

práticas construtoras e/ou mantenedoras da fertilidade, tais como adubações periódicas.  

Grupo 2 – Terras com limitações moderadas de uso apresentando riscos moderados 

de degradação. Podem diferir do Grupo 1de várias maneiras: estão em áreas ligeiramente inclinadas, 

sujeitas a uma erosão, ou com excesso de água no solo. Quando estas terras são usadas para a 

agricultura intensiva, necessitam de práticas simples de conservação do solo, tais como plantio em 

nível ou métodos de cultivo especiais, tal como o plantio direto.  

Grupo 3 – Terras também apropriadas para cultivos intensivos, mas que necessitam 

de práticas complexas de conservação. Os solos desta classe, normalmente, têm declives mais 

pronunciados, são suscetíveis às erosões aceleradas tendo, portanto, mais limitações edáficas e risco 

maior de erosão que os enquadrados na aptidão do grupo 2. 

Grupo 4 – Terras com severas limitações permanentes. Lavouras intensivas (milho, 

soja etc.) devem ser implantadas apenas ocasionalmente ou em extensão limitada (por exemplo: 

arroz ou feijão durante um ano alternando por quatro anos de pastagens). Os solos, em sua maior 

parte, devem ser mantidos com pastagens ou cultivos permanentes mais protetores (tais como 

laranjais e cafezais). Terras desta classe já possuem características desfavoráveis à agricultura, pela 

forte declividade ou muitas pedras à superfície. 

Grupo 5 – Terras que devem ser mantidas com pastagens ou reflorestamento. O 

terreno é quase plano, pouco sujeito à erosão, mas apresenta algumas limitações ao cultivo, com 

muitas pedras à superfície ou problemas de encharcamento, o que impossibilita o uso com lavouras. 

Grupo 6 - Terras nas quais não é aconselhável qualquer tipo de lavoura, pastagem ou 

florestas comerciais. Devem ser obrigatoriamente reservadas para a proteção da flora e fauna 
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silvestre ou recreação controlada. São áreas muito áridas, declivosas, arenosas, pantanosas ou 

severamente erodidas. São, por exemplo, encostas com muitos afloramentos rochosos, terrenos 

íngremes montanhosos, dunas arenosas costeiras e mangues. 

Para as terras do grupo 1, 2 e 3 apresentam uma diferenciação pelo nível de manejo 

em A, B e C, conforme a seguinte descrição: 

Nível de manejo A (primitivo), baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo 

nível técnico-cultural. Praticamente não há aplicação de capital para o manejo, melhoramento e 

conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas dependem fundamentalmente do 

trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal com implementos agrícolas simples. 

Nível de manejo B (pouco desenvolvido), baseado em práticas agrícolas que refletem 

um nível tecnológico médio. Caracteriza-se pela modesta aplicação de capital e de resultados de 

pesquisa para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As 

práticas agrícolas neste nível e manejo incluem calagem e adubação com NPK, tratamentos 

fitossanitário simples, mecanização com base na tração animal ou na tração motorizada, apenas para 

desbravamento e preparo inicial do solo. 

Nível de manejo C (desenvolvido), baseado em práticas agrícolas que refletem um 

alto nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisas 

para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. A 

motomecanização está presente nas diversas fases da operação agrícola. 

Os níveis de manejo B e C envolvem melhoramentos tecnológicos em diferentes 

modalidades, contudo não levam em conta a irrigação, na avaliação da aptidão agrícola das terras. 

No caso de pastagem plantada e da silvicultura, está prevista uma modesta aplicação de fertilizantes, 

defensivos e corretivos, que corresponde ao nível de manejo B. Para a pastagem natural, está 

implícita uma utilização sem melhoramento tecnológico, condição que caracteriza o nível de 

manejo A.  

 

Classificação da susceptibilidade a processos erosivos 

Para a avaliação das suscetibilidades ao processo erosivo levou-se em consideração o 

relevo (declividade) da área e os solos ponderando sua erodibilidade. A definição das classes de solo 

foi determinada conjugando aspectos de solo e relevo conforme SEPLAN (1992).   

A SEPLAN (1992) define segundo aspectos de relevo e solo 08 classes de 

suscetibilidade a erosão: Muito Fraca, Fraca, Fraca a moderada, Moderada, Moderada a Forte, Forte, 

Muito Forte e uma Especial referente a Áreas de Acumulação. 
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7.1.5.1. Levantamento dos tipos de solos 

No reconhecimento dos solos das áreas diretamente afetada e parte da área 

influência direta do loteamento, foram identificados os Gleissolos Háplicos distróficos, Latossolos 

Vermelhos distróficos e Neossolos Regolíticos e Litólicos (associados), conforme o Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013). Os Latossolos Vermelhos distróficos foram separados em 

textura muita argilosa, argilosa e média (Figura 59). 

 

 
Figura 59. Mapa exploratório de solos. 

 
 

Na área da ADA do loteamento predominam os Latossolos Vermelhos distróficos com 

86% de ocorrência, distribuídos em textura argilosa com 43%, argilosa 30% e textura média com 13%. 

Os Gleissolos Háplcios com 8% e os Neossolo Regolíticos e Litólicos com 6% (Figura 60). 
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Figura 60. Distribuição dos tipos de solo na ADA do loteamento. 

 

7.1.5.2. Características físicas e químicas dos solos de ocorrência na ADA 

Foram realizadas análises físicas e químicas do solo referente os três tipos de 

Latossolo Vermelho Distrófico e ao Gleissolo Háplico, todos encontrados na área diretamente 

afetada. 

Abaixo segue a descrição de cada um dos solos com suas características conforme 

parâmetros elencados nas tabelas. 

Latossolos Vermelhos distróficos 

Solos constituídos por material mineral, apresentando Horizonte B latossólico (Bw) e 

um Horizonte A Moderado. Na sua descrição morfológica apresenta cor matiz 2,5, croma 3 e valor 4 

(2,5 YR 3/4), com estrutura granular e blocos subangulares, mas com predominância da granular. 

Consistência seca e úmida na classe de friável e na molhada sendo muito plástico e muito pegajoso. 

Solo sem presença de mosqueamento e muito bem drenado. 

Na área foram identificadas diferenças entre Latossolos Vermelhos distróficos com 

argila do Horizonte Bw variando de 57 a 32 % (Tabela 12). 
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Tabela 12. Características físicas e químicas do Latossolo Vermelho distrófico na ADA do loteamento. 

  
Determinação 

  
Método 

  
Unidade 

Latossolo muito 
argiloso 

Latossolo 
argiloso 

Latossolo 
textura média 

Horizontes 
A Bw A Bw A Bw 

Matéria orgânica Ac. Sulf g/dm³ 26,0 15,8 26,6 12,0 18,6 10,4 
pH CaCl2   4,3 4,3 4,5 4,3 4,2 4,3 
Fósforo disponível Mehlich mg/dm³ 1 1 1 1 1 1 
Potássio trocável 

NH4Cl 
mmol/dm³ 1,9 1,0 6,0 1,5 1,1 0,6 

Cálcio trocável 

mmolc/dm³ 

9 5 8 3 5 3 
Magnésio trocável 6 2 12 2 5 2 
Hidrogênio e Aluminio 
trocáveis SMP 53 50 47 45 46 34 

Aluminio KCl 1N 13 14 9 13 10 8 
Soma de Bases 

Calculo 

17 8 25 6 11 6 
Capacidade de Troca de 
Cátions 70 58 72 52 57 40 

Saturação por bases 
% 

24 14 35 13 19 14 
Saturação por Aluminio 44 64 27 67 48 59 

Enxofre Fosf. 
Calcio mg/dm³ 6 3 7 4 4 3 

Boro Agua 
Quente mg/dm³ 0,90 1,01 0,38 0,18 0,13 0,08 

Cobre 

DTPA mg/dm³ 

5,99 3,53 4,77 1,81 3,22 2,43 
Ferro 16,33 7,09 24,31 5,89 31,15 30,22 
Zinco 0,48 0,12 0,42 0,09 0,25 0,18 
Manganês 16,10 7,91 27,21 11,10 10,34 7,48 
Argila 

Pipeta % 
52 57 41 50 31 32 

Areia 37 30 46 40 59 54 
Silte 11 13 13 10 10 14 

 

Este solo apresenta capacidade de troca cátions classificada como média, o que 

favorece a retenção de compostos e elementos químicos com cargas positivas, dificultando sua 

percolação no perfil. Apresenta pouco ácido e com baixos teores de matéria orgânica, características 

de solos da região.  

Gleissolos Háplicos Tb distróficos 

Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte Glei, no Caso Bg 

imediatamente abaixo de horizonte A. Solos com presença de horizonte glizado, sem a presença de 

material plíntico, configura a ordem dos Gleissolos. 

Solos que apresentam baixa permeabilidade e que permanecem saturados com água 

em um ou mais horizontes, dentro de 100 cm da superfície do solo, durante algum tempo na durante 

o ano.  
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A suas características físicas e químicas do Gleissolo na área da ADA do loteamento 

encontram-se no Tabela 13. 

Tabela 13. Características físicas e químicas do Gleissolo Háplico Tb distrófico na ADA do loteamento. 

Determinação Método Unidade  Horizonte A Horizonte Bg 

Matéria orgânica Ac. Sulf g/dm³ 22,1 12,1 
pH CaCl2   4,35 4,3 
Fósforo disponível Mehlich mg/dm³ 1 1 
Potássio trocável 

NH4Cl 
mmol/dm³ 3,3 0,9 

Cálcio trocável 

mmolc/dm³ 

5,5 2,5 
Magnésio trocável 7,5 1,5 
Hidrogênio e Alumínio trocáveis SMP 47 40 
Alumínio KCl 1N 10 11 
Soma de Bases 

Calculo 

16 4,5 
Capacidade de Troca de Cátions 63 46 
Saturação por bases 

% 
24 11 

Saturação por Alumínio 45 70 

Enxofre Fosf. 
Calcio mg/dm³ 6 4 

Boro Agua 
Quente mg/dm³ 0,255 0,145 

Cobre 

DTPA mg/dm³ 

3,775 1,765 
Ferro 19,83 6,285 
Zinco 0,3 0,095 
Manganês 17,215 7,335 
Argila 

Pipeta % 
40 47 

Areia 50 46 
Silte 10 7 

 

Neossolos Regolíticos e Litólicos 

 São solos minerais, pouco desenvolvido e com a presença de material rochoso 

próximo a superfície. Acompanham o curso hídrico na área e ocupam a parte baixa do relevo. Estes 

solos não apresentem Horizonte B, sendo existem uma associação entre contato lítico e parte com 

regolítico. 

 Na área ocorrência dos Neossolos, por estarem associados entre os tipos de Litólitos 

e Regolíticos e fazerem a parte da Área de Preservação Permanente (APP) do curso hídrico, não foi 

efetuada amostragem de solos para sua caracterização química.  

 

7.1.5.3. Levantamento da Aptidão Agrícola das Terras 

Na determinação da Aptidão Agrícola da ADA e parte da AID foram diagnosticadas as 

aptidões 2 abc e 6 (Figura 61). A aptidão 2 abc, são Terras do Grupo 2 aptas a cultivos anuais e ou 
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perenes, com aptidão regular nos Níveis de Manejo A, B e C.  A classe 6 são Terras do Grupo 6, sem 

aptidão agrícola, devendo ser destinada a reserva de flora e fauna.     

 

 
Figura 61. Mapa de aptidão agrícolas das terras. 

 

 A predominância da aptidão agrícola da ADA é 2abc com 86% de ocorrência e 6 com 

14% (Figura 62).  

 
Figura 62. Participações da aptidão agrícola na ADA do loteamento. 
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7.1.5.4. Susceptibilidade a Processos Erosivos 

A classe de susceptibilidade a processo erosivo do solo levantada na ADA e parte da 

AID foram classificadas em Fraca a Moderada e Moderada a Forte e as Áreas de Acumulação, que é 

uma classe especial (Figura 63). 

 
Figura 63. Mapa de susceptibilidade ao processo erosivo do solo. 

  
 Na ADA a classe Moderada a Forte ocorrem em 73% da paisagem e Moderada a 

Fraca em 13% e a Áreas de Acumulação em 18% (Figura 64).  

 
Figura 64. Participações das classes de susceptibilidade a processos erosivos dos solos na ADA do loteamento. 
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A área apresenta topografia suavemente ondulada (Figura 65), ocupada com 

pastagens e com a presença de erosões do tipo sulco e laminar (Figura 66). 

 
Figura 65. Fotos com detalhes da topografia do Latossolo Vermelho distrófico. 

  
Sulcos Laminar 

Figura 66. Fotos com detalhes de erosões tipo sulcos e laminar topografia do Latossolo Vermelho 
distrófico. 

Observamos alguns processos erosivos nas áreas de maior declividade e na parte 

mais baixa do terreno. A parte mais alta da área o solo apresenta menores teores de argila, mas por 

apresentar topografia plana e maior facilidade de infiltração de água no solo, são menos susceptíveis 

ao processo erosivo, quando comparado ao restante da área. A determinação das classes de 

susceptibilidade é dada pela erosividade da chuva e da erodibilidade do solo. No caso, a erosividade 

da chuva é a mesma, mas a erodibilidade do solo não, devido ao declive do terreno.  

Na área de estudo, solos com textura argilosa, muito argilosa e média, estamos 

falando de variação de argila de 30 a 57%. Neste caso a declividade seria o fator mais determinante 

na susceptibilidade ao processo erosivo. A área com solo de textura média, por estar na parte mais 

plana e no divisor de águas, tem menor escorrimento superficial e menor susceptibilidade ao 

processo erosivo. 
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7.1.5.5. Conclusão 

O estudo pedológico da área permitiu verificar as áreas em porções mais 

homogêneas, considerando a escala de mapeamento, dos parâmetros de tipos de solo, aptidão e 

susceptibilidade ao processo erosivo.  

Na área pedológica os impactos seriam na redução da infiltração de água no solo, 

devido a impermeabilização de parte do terreno e a alteração nas dinâmicas das águas pluviais, de 

implantação e operação do loteamento. 

Tais informações permitem concluir, que a respeito da pedologia o loteamento é 

viável, devendo ter associado um projeto de drenagem de águas pluviais para evitar processos 

erosivos na fase de implantação. 

 Coeficiente de infiltração de água no solo ou capacidade de 7.1.6.

percolação do solo 

A capacidade do solo em infiltrar água é uma característica física de grande 

importância, que podem ser utilizados para estudos em caso de área urbana em projetos de 

drenagem, em áreas agrícolas, na conservação de solos e projetor de irrigação (REICHERT et al. 

2011).  

Neste estudo utilizou-se a metodologia prescrita na B-9-Determinação da capacidade 

de absorção do solo, da norma NBR-7229/1993 Normas Brasileira de Referencias (NBR) da 

Associação Brasileira Normas Técnicas (ABNT). Os testes foram realizados a campo sem nenhum tipo 

de compactação do solo, ou seja, solo em estado natural. Abaixo podemos observar a localização dos 

pontos escolhidos para os testes, sendo realizado um para cada tipo de solo existente na área. 
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Figura 67. Mapa de localização dos testes para determinação do coeficiente de infiltração. 

7.1.6.1. Resultados 

Os resultados foram: 

Local 1 com solo do tipo Latossolo Vermelho distrófico de textura muito argilosa: o 

valor de coeficiente de infiltração foi de 49 litros/m2 dia. 

Local 2 como solo do tipo solo Latossolo Vermelho distrófico de textura argilosa: o 

valor de coeficiente de infiltração foi de 56 litros/m2 dia. 

Local 3 com solo do tipo Latossolo Vermelho distrófico de textura média: o valor de 

coeficiente de infiltração foi de 63 litros/m2 dia. 

 Conforme os valores do Quadro 2, os locais 1 e 2 ficaram na faixa 3 e o local 3 na 
faixa 4. 
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Quadro 2. Valores de equivalente a tabela 7 da NBR 7229/1993. 

 

 Hidrologia 7.1.7.

7.1.7.1. Bacias hidrográficas 

O município de Campo Grande/MS encontra-se localizado predominantemente na 

Bacia Hidrográfica do Rio Paraná (Figura 68), com exceção de uma pequena porção Noroeste de seu 

território que se situa na Bacia Hidrográfica do Rio Paraguai (PDDUr, 2015). 

Conforme Perfil Socioeconômico de Campo Grande/MS, 2018, no perímetro urbano 

do município existem 11 (onze) bacias hidrográficas com mais de 28 (vinte e oito) nascentes. A área 

de implantação dos loteamentos está inserida predominantemente na bacia hidrográfica do Lajeado 

e uma pequena parte ao norte na bacia da Gameleira. 

 
Figura 68. Bacias Hidrográficas no Estado de MS.  

Fonte: PLANURB, 2017 
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Dentro da bacia do Lajeado, temos a Área de Proteção Ambiental - APA do Lajeado, 

situada integralmente no município de Campo Grande/MS, com área total de 52,37 Km², 

caracterizada pela ocupação urbana e rural. A APA do Lajeado teve sua criação vinculada à 

necessidade de recuperação e conservação do sistema produtor de água bruta para abastecimento 

público de Campo Grande/MS, explorado inicialmente pela SANESUL (Empresa de Saneamento do 

Estado de Mato Grosso do Sul), onde atualmente, a concessionária Águas Guariroba S.A. efetua a 

captação de 1.094,75 m³/h destinados ao abastecimento público da Capital. (Plano de Manejo da 

Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do Córrego Lajeado – APA do Lajeado) 

Contudo, conforme definido no Capítulo 6 – Áreas de Influência, para definição da 

área de estudo, foram subdividas em Micro Bacias Hidrográficas – MBH, as bacias hidrográficas dos 

Córregos Lajeado e Gameleira, onde a área em estudo está inserida. Desta forma, foram definidas 

para estudo, duas micro bacias do córrego Lajeado (MBH-Lajeado4 e MBH-Lajeado5) e uma da bacia 

do córrego Gameleira (MBH-Gameleira), conforme Figura 69. 

As micro bacias MBH-Lajeado4 e MBG-Lajeado5 delimitadas estão localizada na 

porção média da bacia hidrográfica do córrego Lajeado, sem influência na drenagem a montante do 

empreendimento. 

A MBH-Lajeado4 foi também considerada para este estudo, uma vez que se localiza 

logo após a confluência dos córregos Poção e Lajeado, muito próxima a área do empreendimento, 

podendo absorver os impactos ambientais ocorridos dentro do perímetro do loteamento. 

A micro bacia do córrego Gameleira, também delimitada para o estudo, é uma área 

onde ocorrerá pouca intervenção de obras, não tem presença de corpos hídricos, não existe área de 

preservação permanente e ou remanescente florestal. A rede de drenagem será conduzidas para a 

micro bacia do MBH–Lajeado5 após passar pela bacia de amortecimento de águas pluviais que será 

implantada no local. 

A BR-163, no trecho do anel rodoviário, foi considerada neste estudo o delimitador 

da bacia hidrográfica. 
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Figura 69. Localização do empreendimento em relação às bacias hidrográficas. 
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Figura 70. Localização do empreendimento em relação ás micro bacias hidrográficas. 

7.1.7.2. Morfometria das microbacias 

Para realização da morfometria das micro bacias, na área de influência direta do 

empreendimento, foi caracterizado o Coeficiente de Compacidade - Kc que representa uma relação 

entre o perímetro e a circunferência da área. 

O Coeficiente de Compacidade – Kc, fornece uma noção da probabilidade da bacia 

ser susceptível a enchentes pela fórmula da área do círculo. Os resultados dos valores de 
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compacidade podem ser classificados como uma bacia de alta propensão a grandes enchentes até 

uma bacia não sujeita a grandes enchentes, como pode ser visto no Quadro 3. 

Quadro 3. Valores de referência para susceptibilidade a enchente conforme o kc. 

 
O Fator de Forma – Kf é outro parâmetro importante, que também permite avaliar a 

probabilidade de ocorrência de enchentes na bacia. É determinado pela relação entre a largura 

média e o comprimento axial da bacia. Permite avaliar o quanto a forma da bacia hidrográfica é 

alongada.          

Conforme Quadro 4, podemos observar os resultados dos valores de Kf e 

respectivamente, sua condição em relação à susceptibilidade à ocorrência de enchentes, podendo 

ser classificada como uma bacia sujeita a enchentes, com tendência mediana e não sujeita a 

enchentes. 

Quadro 4. Valores de referência para susceptibilidade a enchente conforme o kf. 

 
 

A Densidade de Drenagem – Dd expressa o grau topográfico nas paisagens 

elaboradas pela atuação fluvial, ou representa a quantidade disponível de canais para o escoamento 

e o controle exercido pelas estruturas geológicas.   

A densidade da drenagem pode ser enquadrada em interpretações das bacias 

excepcionalmente bem drenadas, até chegar a pobre, conforme Quadro 5 abaixo. 

Quadro 5. Tabela de referência condição da drenagem da bacia 
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 Referente aos resultados acima encontrados, temos as seguintes características da 

drenagem na área de influência direta onde serão implantados os loteamentos, apresentados na 

Tabela 14. 

Com a análise realizada na bacia de intersecção do empreendimento é possível 

concluir que conforme a compacidade – Kc, a área não está sujeita a grandes enchentes, a respeito 

de sua forma - Kf, a área não está sujeita a enchentes e já o resultado obtido na densidade de 

drenagem - Dd, enquadra a bacia em uma drenagem regular. 

Tabela 14. Características da drenagem na área de influêcia direta 
Área da bacia 15,2452 km² 
Comprimento do rio principal e secundários 15,9152 km 
Perímetro 23,7869 km 
Coeficiente de compacidade Kc = 0,03 
Fator de forma Kf = 0,40 
Densidade de drenagem Dd = 1,04 

 

7.1.7.3. Recursos hídricos 

Os recursos hídricos próximos às áreas dos loteamentos são o córrego Poção e 

Lajeado, os quais fazem divisa com a propriedade. O córrego Poção tem sua nascente em uma área 

vizinha particular e logo à frente seu leito percorre a propriedade da STA Empreendimentos. Já o 

córrego Lajeado tem suas nascentes nos bairros Tiradentes e Maria Aparecida Pedrossiam e logo a 

jusante da captação de água (Manancial Lajeado), cursa nos limites da propriedade em estudo. 

Localiza-se ainda na parte interna da área da STA, uma nascente sem título a qual 

denominamos Poção “A” que deságua no córrego Poção. Considera-se uma nascente perene, pois se 

manifestam essencialmente durante o ano todo, mas com vazões variando ao longo do mesmo. 

Abaixo podemos observar em destaque, à localização das nascentes próximas a área em estudo, 

conforme informações do Perfil Socioeconômico de Campo Grande/MS, 2017. 
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Figura 71. Nascentes presentes na área em estudo e nas propriedades vizinhas. 

 

A Carta de Drenagem de Campo Grande/MS de 1997, é um instrumento norteador 

ao planejamento urbano do município. Ela apresenta os problemas pontuais e potenciais, referentes 

às enchentes e a delimitação das bacias permitiu homogeneizar essas áreas definindo como Grau de 

Criticidade de I a VI. 

A classificação da criticidade das bacias do córrego Gameleira apresenta o nível de 

criticidade I e a bacia do córrego Lajeado está representado no nível III. Conforme Carta de 

Drenagem, os graus de criticidade I e III preveem os problemas e insere algumas recomendações de 

uso (Quadro 6). 

 

Quadro 6. Problemas e recomendações às bacias hidrográficas, segundo a Carta de Drenagem 
GRAU DE CRITICIDADE I 

Bacias: Bandeira, Lagoa e Gameleira 
Problemas atuais e potenciais Serviços e obras necessários 

- Alagamentos, inundações e enchentes em vários 
pontos; 

- Sistema de microdrenagem insuficiente em vários 
pontos; 

- Bocas-de-lobo assoreadas, com localização e 
distribuição irregular. 

- Desassoreamento, limpeza e desobstrução; 
- Alargamanento e aprofundamento; 
- Implantação de microdrenagem; 
- Substituição de pontes e travessias. 

Recomendações Gerais 
- Implantar obras e/ou medidas para dissipação de 

energia das águas pluviais nos pontos de 
lançamentos; 

- Dimensionar adequadamente as calhas e travessias 
do sistema de drenagem, compatibilizando o 

- Implantar canaletas ou interceptar o fluxo de águas 
nos locais problemáticos quanto ao 
desenvolvimento de erosão no Leito viário; 

- Evitar o escoamento de grandes volumes de águas 
pluviais no Leito das vias, privilegiando o seu 

Nascente Poção “A” 

Nascente Poção 
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volume d’água às dificuldades do terreno; 
- Implanter sistema adequado para captação e 

drenagem de águas superficiais nos taludes de corte 
e aterro; 

- Adequar a solução de coleta e dissipação das águas 
servidas às dificuldades de escoamento e infiltração 
no solo; 

- Prever cuidados específicos nos trechos de 
declividade acentuada onde há concentração de 
águas pluviais; 

lançamento na drenagem natural; 
- Implantação de revestimentos retentivos em áreas 

de pouco tráfego, exemplo: (áreas de 
estacionamento, vias locais); 

- Implanter canaletas gramadas em loteamentos 
condominiais de baixa densidade de ocupação e de 
relevo suave; 

- Proteção das margens e cabeceiras dos cursos 
d’água. 

GRAU DE CRITICIDADE III 
Bacia: Lajeado 

Problemas atuais e potenciais Serviços e obras necessários 
- Alagamentos, inundações e enchentes em vários 

pontos; 
- Sistema de microdrenagem insuficiente em vários 

pontos; 
- Bocas-de-lobo assoreadas, com localização e 

distribuição irregular. 

- Desassoreamento, limpeza e desobstrução; 
- Alargamanento e aprofundamento; 
- Implantação de microdrenagem; 
- Medidas de controle nos tanques de psicultura 

(próximo ao Córrego Lajeado). 

Recomendações Gerais 
- Implantar obras e/ou medidas para dissipação de 

energia das águas pluviais nos pontos de 
lançamentos; 

- Dimensionar adequadamente as calhas e travessias 
do sistema de drenagem, compatibilizando o 
volume d’água às dificuldades do terreno; 

- Implanter sistema adequado para captação e 
drenagem de águas superficiais nos taludes de corte 
e aterro; 

- Adequar a solução de coleta e dissipação das águas 
servidas às dificuldades de escoamento e infiltração 
no solo; 

- Prever cuidados específicos nos trechos de 
declividade acentuada onde há concentração de 
águas pluviais; 

- Implantar canaletas ou interceptar o fluxo de águas 
nos locais problemáticos quanto ao 
desenvolvimento de erosão no Leito viário; 

- Evitar o escoamento de grandes volumes de águas 
pluviais no Leito das vias, privilegiando o seu 
lançamento na drenagem natural; 

- Implantação de revestimentos retentivos em áreas 
de pouco tráfego, exemplo: (áreas de 
estacionamento, vias locais); 

- Implanter canaletas gramadas em loteamentos 
condominiais de baixa densidade de ocupação e de 
relevo suave; 

- Proteção das margens e cabeceiras dos cursos 
d’água. 

Fonte: Carta de Drenagem de Campo Grande/MS – MS. Prefeitura de Campo Grande/MS, 1997. 

 

7.1.7.4. Caracterização dos Córregos Poção, Poção “A” e Lajeado 

Ambos os córregos, Poção e Lajeado, apresentam leitos bem definidos apesar de 

variação de sua largura, diferente das características do Leito da nascente Poção “A”, que quando se 

aproximando do córrego Poção passa por uma área úmida, denominada vereda, desconfigurando o 

canal.  

No córrego Poção claramente podemos notar em seu leito muito cascalho os quais 

provavelmente são originados de revestimento primário trazido pelas águas das chuvas das vias não 

pavimentadas do bairro Moreninha. Observa-se na micro bacia (MBH-Lajeado1) onde está localizado 

o futuro empreendimento, que parte das vias deste bairro tem sua declividade para o córrego Poção, 

ocorrendo a poluição difusa, através do carreamento de sedimentos para o recurso hídrico. 
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Algumas áreas do córrego Poção apresentam taludes com erosão, devendo ser 

apresentado plano de recuperação de área degradada para cessar o processo erosivo. Não foi 

encontrado forma de poluição pontual, com despejos clandestinos de efluentes. 

A margem oposta do córrego Poção no trecho da propriedade em estudo caracteriza-

se por propriedades particulares (chácaras), áreas públicas e o uso da terra para cultivo de hortas. 

 

   

Figura 72. Córrego Poção 
 

   
Figura 73. Cascalhamento nas vias do bairro Moreninha. 

 

 
Figura 74. Vista aérea da área no limite do córrego Poção. 
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Figura 75. Vista aérea do Lote 1G, nos limites do córrego Poção. 

 

 
Figura 76. Vista aérea nos limites do córrego Poção, com o bairro Moreninha ao fundo. 

 A nascente denominada Poção “A”, localiza-se em uma depressão na área, a parte 

mais baixa do terreno, que acaba também recebendo as contribuições do escoamento das águas de 

chuva de grande parte do lote. Observa-se neste ponto uma vegetação díspar em relação ao pasto, 

existente em locais úmidos. Haverá o cercamento da área de APP desta nascente e apresentado 

plano de recuperação de área degradada. 
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Figura 77. Localização da nascente Poção “A” e córrego Poção. 

 

     
Figura 78. Área úmida da nascente                                    Figura 79 – Leito nascente Poção “A”. 

 

 
Figura 80. Nascente Poção “A”, com seu leito em direção ao córrego Poção. 

Nascente Poção “A” 

Córrego Poção 
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O intervalo do córrego Lajeado que passa pela propriedade da STA, recebe grandes 

contribuições de córregos a montante, logo apresenta uma vazão maior em relação ao córrego 

Poção. Seu leito bem definido apresenta areia no fundo do canal e algumas pequenas quedas d’água. 

Não foi encontrado forma de poluição pontual, com despejos clandestinos de efluentes no espaço 

em estudo, no entanto observou-se desmatamento na área de preservação permanente nas áreas 

particulares no outro lado das margens do córrego. 

A margem oposta do córrego Lajeado no trecho da propriedade em estudo 

caracteriza-se por propriedades particulares (chácaras) e a montante e jusante da área, 

predominam-se atualmente o uso da terra para cultivo de hortaliças e chácaras de recreio 

particulares. 

 

   
Figura 81. Leito córrego Lajeado.  

 

 
Figura 82. Desmatamento às margens do córrego Lajeado. 
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Figura 83. Vista aérea do córrego Lajeado a montante do empreendimento, com predominância de áreas com 

cultivo de hortaliças. 

 
Figura 84. Vista aérea do córrego Lajeado na divisa com o empreendimento, com predominância de áreas de 

chácaras de lazer. 

 

7.1.7.5. Qualidade da água dos recursos hídricos 

O presente relatório objetiva avaliar a qualidade das águas superficiais do Córrego 

Lajeado, Córrego Poção e Nascente Poção “A”, a montante e jusante do empreendimento a ser 

implantado, através dos parâmetros avaliados nas amostras coletadas em sete pontos pré-definidos.  
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 As coletas e análises laboratoriais das águas superficiais foram realizadas pela 

empresa SPECTRUM – Análises Técnicas e Consultoria, nos dias 23/01/2018 e 13/04/2018 nos 

córregos: 

 Lajeado (pontos 1, 2 e 3);  

 Poção (pontos 4, 5 e 6); 

 Nascente Poção “A” (ponto 7).  

 

Todos os boletins das amostras das águas coletadas pelo Laboratório encontram-se 

anexos a este estudo (Anexo 05). 

 O Índice de Qualidade da Agua - IQA é composto por nove parâmetros, (oxigênio 

dissolvido, demanda bioquímica de oxigênio, coliformes fecais, temperatura, pH, nitrogênio total, 

fósforo total, sólidos totais e turbidez) com seus respectivos pesos (w), que foram fixados em função 

da sua importância para a conformação global da qualidade da água 

 

Tabela 15. Parâmetros de Qualidade da Água do IQA e respective peso. 
PARÂMETRO DE QUALIDADE DA ÁGUA PES (w) 

Oxigênio dissolvido 0,17 
Coliformes termotolerantes 0,15 

Potencial hidrogeniônico - pH 0,12 
Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO5,20 0,10 

Temperatura da água 0,10 
Nitrogênio total 0,10 

Fósforo total 0,10 
Turbidez 0,08 

Resíduo total 0,08 
Fonte: ANA, 2004. 
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Figura 85. Pontos de coleta e analise de água superficial. 

 
 Além de seu peso (w), cada parâmetro possui um valor de qualidade (q), obtido do 

respectivo gráfico de qualidade em função de sua concentração ou medida (Figura 86).  
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Figura 86. Curvas médias de variação dos parâmetros de qualidade das águas para o cálculo do IQA. 

 (Fonte: ANA, 2004). (http://portalpnqa.ana.gov.br/indicadores-indice-aguas.aspx) 
 

 O cálculo do IQA é determinado por meio do produto ponderado dos nove 

parâmetros e seus valores são classificados em faixas, que variam entre os estados brasileiros, 

conforme Quadro 7. Dependendo do valor do IQA obtido, uma espécie de nota é atribuída à 

qualidade da água, podendo variar entre zero e cem, indicando qualidades da água entre ótima até 

ruim. 
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Quadro 7. Classificação dos valores do IQA 

Faixas de IQA utilizada no MS Avaliação da Qualidade da Água 
80-100 Ótima 
52-79 Boa 
37-51 Razoável 
20-36 Ruim 
0-19 Péssima 

 
  

7.1.7.6. Indicadores de Qualidade de Água e Resultados 

Os indicadores de qualidade físicos, químicos, biológicos, inorgânicos, orgânicos, e 

variáveis químicas como agrotóxicos e desinfetantes foram realizados pelo laboratório SPECTRUM e 

foram comparados com as legislações vigentes, Resolução CONAMA 357/2005, e CECA MS Nº036/12. 

Todos os sete pontos monitorados tiveram os mesmos parâmetros analisados, sendo eles:  

Quadro 8. Parâmetros de qualidade de água monitorados. 
 

A) Monitoramento das águas superficiais no Ponto 1 

De todos os parâmetros analisados, o ferro dissolvido e fósforo total foram os únicos 

que apresentaram alteração no indicador de qualidade química, com valores de 0,399 mg/L e 0,5 

mg/L respectivamente, acima dos valores máximos estabelecidos,  sendo de 0,3 mg/L e 0,1 mg/L. 

Nos demais parâmetros avaliados, todos se encontravam com valores de referência em 

conformidade com as legislações aplicáveis.  

O IQA no ponto 1 apresenta o valor de 57, sendo considerado como água de 

qualidade boa segundo dados da Cetesb. 

B) Monitoramento das águas superficiais no Ponto 2 

De todos os parâmetros analisados, o ferro dissolvido e fósforo total foram os únicos 

que apresentaram alteração no indicador de qualidade química, com valores de 0,420 mg/L e 0,3 

mg/L respectivamente, acima dos valores máximos estabelecidos,  sendo de 0,3 mg/L e 0,1 mg/L. 

Nos demais parâmetros avaliados, todos se encontravam com valores de referência em 

conformidade com as legislações aplicáveis.  

O IQA no ponto 2 apresenta o valor de 69, sendo considerado como água de 

qualidade boa segundo dados da Cetesb. 
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C) Monitoramento das águas superficiais no Ponto 3 

De todos os parâmetros analisados, o ferro dissolvido e fósforo total foram os únicos 

que apresentaram alteração no indicador de qualidade química, com valores de 0,680 mg/L e 0,4 

mg/L respectivamente, acima dos valores máximos estabelecidos,  sendo de 0,3 mg/L e 0,1 mg/L. 

Nos demais parâmetros avaliados, todos se encontravam com valores de referência em 

conformidade com as legislações aplicáveis.  

O IQA no ponto 3 apresenta o valor de 69, sendo considerado como água de 

qualidade boa segundo dados da Cetesb. 

D) Monitoramento das águas superficiais no Ponto 4 

De todos os parâmetros analisados, o ferro dissolvido e fósforo total foram os únicos 

que apresentaram alteração no indicador de qualidade química, com valores de 0,679 mg/L e 0,4 

mg/L respectivamente, acima dos valores máximos estabelecidos,  sendo de 0,3 mg/L e 0,1 mg/L. 

Nos demais parâmetros avaliados, todos se encontravam com valores de referência em 

conformidade com as legislações aplicáveis.  

O IQA no ponto 4 apresenta o valor de 66, sendo considerado como água de 

qualidade boa segundo dados da Cetesb. 

E) Monitoramento das águas superficiais no Ponto 5 

De todos os parâmetros analisados, o ferro dissolvido e fósforo total foram os únicos 

que apresentaram alteração no indicador de qualidade química, com valores de 0,815 mg/L e 0,5 

mg/L respectivamente, acima dos valores máximos estabelecidos,  sendo de 0,3 mg/L e 0,1 mg/L. 

Nos demais parâmetros avaliados, todos se encontravam com valores de referência em 

conformidade com as legislações aplicáveis.  

O IQA no ponto 5 apresenta o valor de 70, sendo um valor considerado como água 

de qualidade boa segundo dado da Cetesb. 

F) Monitoramento das águas superficiais no Ponto 6 

De todos os parâmetros analisados, o ferro dissolvido e fósforo total foram os únicos 

que apresentaram alteração no indicador de qualidade química, com valores de 0,893 mg/L e 0,6 

mg/L respectivamente, acima dos valores máximos estabelecidos,  sendo de 0,3 mg/L e 0,1 mg/L. 

Nos demais parâmetros avaliados, todos se encontravam com valores de referência em 

conformidade com as legislações aplicáveis.  
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O IQA no ponto 6 apresenta o valor de 57, sendo considerado como água de qualidade boa segundo dados da 
Cetesb.  

G) Monitoramento das águas superficiais no Ponto 7 – Nascente A 

De todos os parâmetros analisados, o ferro dissolvido e fósforo total foram os únicos 

que apresentaram alteração no indicador de qualidade química, com valores de 1,194 mg/L e 0,55 

mg/L respectivamente, acima dos valores máximos estabelecidos,  sendo de 0,3 mg/L e 0,1 mg/L. 

Nos demais parâmetros avaliados, todos se encontravam com valores de referência em 

conformidade com as legislações aplicáveis.  

O IQA no ponto 7 apresenta o valor de 63, valor considerado como água de 

qualidade boa segundo dados da Cetesb. 

 

Dessa forma, conforme os resultados obtidos nos boletins de análise de água, 

podemos concluir que os parâmetros de fósforo total e ferro dissolvido encontram-se fora do limite 

máximo estabelecidos pelas legislações vigentes Conama 357/05 e CECA 36/12 para o Córrego 

Lajeado e Córrego Poção e nascente Poção “A”, sendo todos, segundo a Deliberação CECA/M nº 003, 

classe 2.  

O fósforo pode apresentar-se no corpo hídrico em três diferentes formas: fosfatos 

orgânicos, ortofosfatos e polifosfatos. Na natureza é originário da dissolução dos solos e da 

decomposição de matéria orgânica. Sua ocorrência por influência antrópica relaciona-se ao uso de 

fertilizantes, despejos domésticos e industriais, detergentes e excrementos animais. A matéria 

orgânica fecal e os detergentes em pó empregados domesticamente contribuem para aumento do 

parâmetro. As águas drenadas em áreas agrícolas e urbanas também podem provocar a presença 

excessiva de fósforo em águas naturais.  

Considerando que todos os pontos apresentaram alteração de fósforo total, observa-

se que provavelmente o componente é originaria da dissolução dos solos, já que todos os outros 

parâmetros utilizados para medir o índice de qualidade das águas apresentaram-se dentro das 

concentrações permitidas. 

Estudos realizados para o Relatório Anual de Qualidade das Águas Superficiais de 

Campo Grande/MS, apontam que o parâmetro fósforo em dois pontos próximos aos pontos P1 ao P7 

deste estudo (denominados LAG 02 no Córrego Lajeado, e LAG 11 no Córrego Poção) também 

encontraram-se anômalos, acima das  concentrações máxima permitida, desde 2010 até 2016 no 

parâmetro fósforo total. Conforme Relatório do Córrego Limpo de 2011, reconhece-se o fósforo 

como contribuinte na micro bacia. 
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Quanto ao ferro, constatado em todas as amostras coletadas nos pontos de 

monitoramento, observa-se que ocorre naturalmente nas rochas e solos da região apontando baixas 

probabilidades de poluição por fonte antrópica. Observa-se que na área da nascente Poção “A” onde 

água fica estagnada, tem as maiores concentrações de ferro, em relação aos outros pontos 

monitorados. 

 

7.1.7.7. Medição de vazão nos córregos 

A vazão foi realizada pela empresa SPECTRUM no dia 13/04/2018 para caracterização 

do fluxo de agua dos córregos em estudo. O método utilizado constou da utilização de trena, régua e 

fluxômetro micro-molinete Fluviométrico FP 101/201 da Global Water, modelo físico/mecânico. Esse 

método de molinete é o mais comumente utilizado na determinação da vazão em rios e trata-se de 

uma estrutura composta por pás ou hélices que giram impulsionadas pela velocidade de escoamento 

do canal. 

 

          
Figura 87. Micro-molinete fluviométrico para medição de vazão. 

Fonte: Spectrum 2018 

 

 As tabelas detalhadas podem ser vistas no relatório de vazão anexo a este estudo 

(Anexo 06). Abaixo podemos observar na Figura 88 a localização dos quatro pontos com os 

resultados das medições. 

 
131 

 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
 

,  
P1 – Córrego Lajeado: Q = 3,119m3/s; 
P2 – Córrego Poção. Q = 1,931m3/s; 
P3 – Córrego Lajeado após junção com o Poção. Q = 6,845m3/s; 
P4 – Nascente Poção “A”. Q = 0,007m3/s. 

 

Figura 88. Pontos de medição de vazão. 
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 Climatologia 7.1.8.

Para a análise climática foram obtidos dados da Estação Meteorológica Automática 

de Superfície (EMA) de Campo Grande/MS (MS) A702, pertencente ao Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) com código OMM 86810, instalada em 11/09/2001 localizada nas 

coordenadas geográficas: latitude 20,447195°S, longitude 54,722615°O, a 528 metros de altitude, 

disponibilizados pelo Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de 

Mato Grosso do Sul (CEMTEC-MS). Os dados analisados datam de 11/11/2001 à 31/12/2017, 

apresentando ausência de dados em alguns períodos devido a problemas técnicos relacionados a 

operação da estação. Os valores médios mensais dos dados meteorológicos são apresentados na 

Tabela 16. 

Tabela 16. Médias mensais dos dados meteorológicos coletados. 

 
 

O clima do município de Campo Grande/MS de acordo com a classificação climática 

de Köppen-Geiger está na área de transição entre Aw (clima tropical com estação seca de inverno) e 

Cfa (clima temperado úmido com Verão quente), conforme apresentado abaixo. 

A classificação Cfa apresenta verões quentes e abafados e frequentes trovoadas, os 

invernos são moderados e a precipitação durante esta estação vem dos ciclones de latitude média, 

enquanto que a classificação Aw tem um período mais prolongado de estação seca. A precipitação 

durante a estação das chuvas é normalmente inferior a 1.000 milímetros e apenas durante o verão. 

 

 

 

 

Mês Mínima Média Máxima
Janeiro 24,4 25,0 25,6 75,7 2,9 213,4

Fevereiro 24,3 24,9 25,6 74,5 2,8 157,3
Março 24,3 25,0 25,7 72,7 2,7 130,5
Abril 23,5 24,1 24,8 69,8 3,1 108,8
Maio 20,2 20,8 21,5 67,8 3,4 87,4

Junho 20,3 20,9 21,5 66,2 3,6 72,1
Julho 20,0 20,5 21,3 59,4 4,0 47,0

Agosto 21,9 22,7 23,5 47,8 4,1 44,2
Setembro 23,3 24,0 24,8 53,1 4,2 89,5
Outubro 24,6 25,2 25,9 63,9 3,6 127,9

Novembro 24,4 25,0 25,7 68,6 3,3 169,2
Dezembro 24,8 25,4 26,1 72,2 2,9 198,4

Média 23,0 23,6 24,3 66,0 3,4 120,5

Temperatura Média (ºC) Pluviometria 
Acumulada 

(mm)

Umidade 
Relativa (%)

Velocidade 
Média do 

Vento (m/s)
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Figura 89. Classificação Climática de Koppen Geiger em Campo Grande/MS. 

 

As massas de ar são outro fator importante para a determinação do clima de uma 

determinada região, a medida que se deslocam interagem com o meio até que as características do 

ar no interior das massas de ar se igualem com o exterior assim dissipando-se.  Em geral as massas de 

ar oceânicas são úmidas enquanto que as massas de ar continentais, com raras exceções, são secas, 

as massas de ar tropicais e equatoriais são quentes e as temperadas e polares são frias. 

7.1.8.1. Temperatura 

A região apresenta um clima com temperatura média mensal de 23,6ºC, média 

mensal das máximas de 24,3ºC e média das mínimas de 23ºC. Analisando a Tabela 17 temos que a 

temperatura média no inverno (de 21 de junho a 20 de setembro) apresenta os menores valores 

observados, atingindo a menor média em julho, ao passo que no verão (21 de dezembro a 20 de 

março) são registrados os maiores valores, com a maior média em dezembro. 
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Tabela 17. Histórico da temperatura média. 

 
 

 
Figura 90. Gráfico da variação mensal da temperatura 
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7.1.8.2. Umidade 

Devido o município estar inserido na classe Cfa, de acordo com a classificação 

climática de Koppen-Geiger que se apresenta na forma de verões chuvosos e invernos secos. De 

acordo com a Tabela 18 as menores umidades médias registradas são nos meses de Julho, Agosto e 

Setembro enquanto que os meses de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março apresentam maiores 

valores. A umidade média observada é de 66%. 

Tabela 18. Histórico da umidade média. 

 
 
 

7.1.8.3. Pluviometria 

A importância de se conhecer a precipitação deve-se ao fato que a mesma influencia 

na determinação do tipo de vegetação que naturalmente ocorre na região, como também no manejo 

e gestão agrícola. A média acumulada anual é superior a 1.450mm ano, conforme Tabela 19. 

Apresenta distribuição desuniforme de chuvas, ocorrendo principalmente entre os meses de outubro 

e abril, com menor ocorrência de chuvas em agosto. 

 

 

 

 
136 

 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
 
Tabela 19. Histórico da pluviometria acumulada 

 
 

 
Figura 91. Gráfico da pluviometria mensal acumulada - média de 2001 a 2017. 

 

7.1.8.4. Perfil do vento 

Essas informações foram trabalhadas no software WRPLOT View - Freeware Wind 

Rose Plots for Meteorological Data, disponibilizado gratuitamente para download no site 

http://www.weblakes.com, e desenvolvido pelo Lakes Environmental. Foram elaboradas, desta 

forma, as rosas dos ventos típicas para cada mês do ano. 
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No período de junho até outubro, os valores médios de velocidade do vento são 

superiores aos demais meses do ano, observados no. No mês de setembro obtemos o maior valor 

médio observado em relação aos demais meses. A direção predominante dos ventos é no quadrante 

Norte (N), seguido do Nordeste (NE) e Leste (L). 

Tabela 20. Histórico da velocidade média dos ventos. 

 
 

Tabela 21. Histórico da direção predominante dos ventos. 

 
 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média Anual
2001 4,3 3,2 2,9 2,6 3,3
2002 3,4 3,1 2,4 3,7 4,0 2,8 3,2
2003 2,1 3,2 3,3 2,9
2004 3,4 3,4 3,2 3,3 3,4 3,9 4,3 4,4 3,8 4,4 3,5 3,2 3,7
2005 3,0 3,3 3,5 4,7 4,4 4,9 3,6 3,4 3,6 3,8
2006 2,8 2,7 2,6 3,3 3,8 4,1 4,2 3,6 4,0 3,4 3,4 3,0 3,4
2007 2,9 2,8 3,0 3,4 3,5 4,4 4,5 4,7 3,8 4,0 2,9 3,6
2008 2,8 2,9 2,8 3,1 3,4 3,5 4,1 4,4 4,7 3,8 3,5 3,2 3,5
2009 3,1 2,7 2,6 3,1 3,4 3,6 3,7 4,4 4,2 3,9 3,4 2,9 3,4
2010 3,0 2,9 2,9 3,5 3,4 3,9 4,1 4,5 4,4 4,2 3,8 3,1 3,6
2011 2,6 3,3 3,5 3,9 4,2 2,6 3,4 2,6 3,2
2012 2,5 2,3 2,6 2,9 3,4 3,3 3,3 4,3 4,3 3,4 2,7 2,7 3,1
2013 3,1 2,7 2,8 3,0 3,0 2,7 3,8 3,8 4,0 3,3 3,1 2,4 3,1
2014 2,5 2,7 2,7 3,0 3,2 3,4 3,7 3,7 3,7 3,7 2,9 2,8 3,2
2015 2,6 2,4 2,5 2,8 3,2 3,8 3,5 3,8 3,4 3,3 2,9 2,9 3,1
2016 2,8 2,5 2,6 2,7 3,1 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,1 2,9 3,1
2017 2,5 2,4 2,7 3,1 2,8 3,5 4,1 3,9 3,9 3,5 3,1 2,4 3,1

Média 2,9 2,8 2,7 3,1 3,4 3,6 4,0 4,1 4,2 3,6 3,3 2,9 3,4
Legenda: Sem dados

Fonte: Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul 0 CEMTEC0MS

Velocidade Média dos Ventos (m/s)

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
2001 - - - - - - - - E E NO N
2002 E E N - - - - - - N N N
2003 - - - - - - - - - - N NO
2004 E NE NE NE E NE NE NE NE NE NE NE
2005 NO NE - - - NE NE NE E NE E N
2006 N NO NE NE E NE NE N NE NE NE NO
2007 NO NO NE NE NE - E N NE NE NE NO
2008 NO NO NE E NE NE NE NE E E NE NE
2009 NO N NE NE NE NE NE NE E NE NO NO
2010 NO N E NE NE NE N NE NE E E O
2011 NO - - - E E - N E E E N
2012 N N SO E E E E E E E E N
2013 N N N E E E E E E E E N
2014 N N E E E E E E E E N N
2015 N N E E E E E E E E N N
2016 N N E E E E E E E E N N
2017 N N E E E E E E E E E N

Legenda: - Sem dados
Fonte: Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul - CEMTEC-MS

Direção Predominante dos Ventos (m/s)
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Figura 92. Gráfico Rosa dos ventos média do período de 2001 a 2017 

 Qualidade do ar 7.1.9.

Um padrão de qualidade do ar define legalmente um limite máximo para a 

concentração de um componente atmosférico que garanta a proteção da saúde e do bem estar das 

pessoas.  

São estabelecidos dois tipos de padrões de qualidade do ar: os primários e os 

secundários. São padrões primários as concentrações de poluentes que, ultrapassados, poderão 

afetar a saúde da população e podem ser entendidos como níveis máximos toleráveis de 

concentração de poluentes atmosféricos, constituindo-se em metas de curto e médio prazo.  

Os padrões secundários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes 

atmosféricos abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem estar da população, 

assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Podem ser 

entendidos como níveis desejados de concentração de poluentes, constituindo-se em meta de longo 

prazo.  
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Os padrões nacionais de qualidade do ar são fixados na Resolução CONAMA nº 3/90 

e os parâmetros regulamentados são os seguintes: partículas totais em suspensão, fumaça, partículas 

inaláveis, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio.   

Para a caracterização da qualidade do ar e da emissão de partículas foi realizada a 

amostragem da qualidade do ar ambiente nos dias 28 a 29 de dezembro de 2017, pela empresa 

Anantecn - Análise Tecnológica Ltda, em pontos pré-determinados, levando-se em conta a direção 

dos ventos na região e a distância adequada de fontes específicas. 

Os parâmetros amostrados foram: Dióxido de Enxofre - SO2, Dióxido de Nitrogênio - 

NO2, Partículas Totais em Suspensão - PTS, Partículas Inaláveis - MP10 e ainda leituras para os gases 

Monóxido de Carbono – CO.   

Os equipamentos de amostragem utilizados foram: para dióxido de nitrogênio (NO2) 

e dióxido de enxofre (SO2) utilizou-se o amostrador TRI-GÁS fabricado pela empresa Energética.  A 

amostragem das partículas totais em suspensão (PTS) foi realizada com o amostrador de grandes 

volumes AVG-PTS também fabricado pela empresa Energética.  A amostragem das partículas 

inaláveis (MP10) foi executada com uma bomba de amostragem acoplada a um ciclone de fabricação 

da Arlefe Sampler.  Já o parâmetro monóxido de carbono (CO) foi amostrado com analisador de 

gases. 

Os métodos utilizados para análise dos parâmetros estão descritos na Tabela 22 

abaixo, e contemplam metodologias iguais ou equivalentes às referenciadas na legislação:  

 

Tabela 22. Métodos de amostragem para cada parâmetro de qualidade do ar. 
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7.1.9.1. Resultados e Discussões 

• Monóxido de Carbono – CO e Gases de combustão: 

 A Tabela 24, apresentada a seguir, demonstra os valores resultantes das amostragens de 

ar realizadas para os parâmetros dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio e monóxido de 

carbono. 

 

Tabela 23. Resultados das amostragens para gases. 

 
 

 

• Partículas Totais em Suspensão  - PTS e Particulas Inaláveis - MP10: 

A Tabela 24, apresentada a seguir, demonstra os valores resultantes das amostragens 

de ar realizadas para os parâmetros de Partículas Totais e Suspensão e Partículas Inaláveis. 

 

Tabela 24. Resultados das amostragens para Partículas Totais em Suspensão e Inaláveis 

 
 

A Tabela 25 demonstra as concentrações médias obtidas pelas amostragens, bem 

como o atendimento aos padrões exigidos pela legislação:  
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Tabela 25. Resultados e padrões fixados pela Resolução Conama nº 03/1990 

 
 

Com base nos resultados obtidos podemos concluir que a qualidade do ar na área de 

implantação dos futuros loteamentos da STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda, 

na data do presente levantamento, apresentou padrões de qualidade do ar que atendem em todos 

os itens a Resolução CONAMA n° 03, de 28 de junho de 1990. Encontram-se anexo a este estudo 

(Anexo 07) os certificados de calibração dos equipamentos, relatórios de ensaio e ART do 

responsável da empresa contratada. 

 Ruído 7.1.10.

O objetivo deste estudo é apresentar os resultados obtidos conforme diretrizes e 

procedimentos contidos NBR 10.151/2000, bem como a Lei Municipal Complementar 08/1996, para 

o levantamento do Background (branco) dos níveis de pressão sonora dos 07 pontos de 

monitoramento localizados na área diretamente afetada e na área de influência direta dos 

Loteamentos Bosque dos Caraguatás, Bosque das Guaviras e Bosque dos Ipês. Os pontos foram 

distribuídos de forma representativa entre os 03 empreendimentos, conforme apresentado na Figura 

93. 

Segue abaixo Quadro 9 e Figura 93 apresentando a localização e descrição dos 

pontos monitorados, bem como suas coordenadas geográficas. 

 

 

 
142 

 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
 
Quadro 9. Localização dos pontos de níveis de pressão sonora. 

 
 

 
Figura 93. Localização dos pontos de monitoramento de ruídos 

 

Para o levantamento dos níveis de pressão sonora, foi utilizado aparelho Medidor de 

Nível Sonoro (Decibelímetro) da marca INSTRUTHERM, Modelo DEC 460, estando o mesmo 

devidamente calibrado, com certificado dentro do prazo de validade conforme documento anexo 

(Anexo 08). O medidor de nível sonoro estava com os decibéis ponderados na escala “A” LA (Curva 

“A”) e regulado para medição no modo Fast e na faixa Low (35 dB até 100 dB).  
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As medições foram realizadas nos dia 13 e 15/02/201803 em nos pontos pré-

estabelecidos, com o objetivo de caracterizar os ruídos do período matutino, vespertino e noturno. 

 Segue abaixo, os Níveis de Critério de Avaliação-NCA da NBR 10.151/2000: 

 

Quadro 10. Níveis de Critérios de Avaliação 
Tipos de áreas (NBR 10.151) Diurno  Noturno  

Áreas de sítios e fazendas 40 35 
Área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou de escolas 50 45 

Área mista, predominantemente residencial 55 50 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 60 55 

Área mista, com vocação recreacional 65 55 
Área predominantemente industrial 70 60 

Fonte: NBR 10.151/2.000 (ABNT, 2.000). 

  O Munícipio de Campo Grande/MS dispõe da Lei Complementar 08/1.996, que 

estabelece limites máximos permissíveis de ruídos para as Zonas de Uso (ZR), conforme contido em 

Legislação Municipal de Ordenamento do Uso e Ocupação do Solo, sendo estas adotadas para 

enquadramento e verificação de atendimento dos níveis de pressão sonora equivalente. Segue 

abaixo os valores dos limites máximos permissíveis adotados para todas as Zonas Residenciais-ZR do 

Município de Campo Grande/MS conforme Lei Complementar n° 08/1.996, incluindo a ZR7 onde a 

área em estudo se localiza: 

- Diurno (matutino) - 55 dB (A); 

- Vespertino - 50 dB (A); 

- Noturno - 45 dB (A); 

 

 Pode-se observar que a Lei Complementar Municipal 08/96 atende ao NCA contido 

na NBR 10.151/2.000, sendo até mais restritiva quanto ao período noturno. 

Segue adiante as planilhas de campo e gráficos apresentando de forma detalhada os 

resultados do levantamento dos níveis de pressão sonora separados por período (matutino, 

vespertino e noturno).  
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Tabela 26. Levantamento dos níveis de pressão sonora –  Matutino 

 

 

 
Figura 94. Levantamento dos níveis de pressão sonora – Matutino. 

 

Analisando os dados acima apresentados referentes ao período matutino 

(compreende entre 06:00hs e 18:00hs) é possível observar que os 07 pontos de monitoramento 

apresentaram Níveis de Ruídos Equivalente (LAeq) superiores ao recomendado para esta ZR7 (Lei 

08/96), que é de 55 dB. 
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Tabela 27. Levantamento dos níveis de pressão sonora –  Vespertino 

 

 

 
Figura 95. Levantamento dos níveis de pressão sonora - Vespertino. 

 

Analisando os dados acima apresentados referentes ao período vespertino 

(compreende entre 18:00hs e 21:00hs), é possível observar que os 07 pontos de monitoramento 

apresentaram Níveis de Ruídos Equivalente (LAeq) superiores ao recomendado para esta ZR7 (Lei 

08/96), que é de 50 dB. 
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Tabela 28. Levantamento dos níveis de pressão sonora - Noturno 

 

 

 
Figura 96. Levantamento dos níveis de pressão sonora - Noturno. 

 

Analisando os dados acima apresentados referentes ao período noturno 

(compreende entre 21:00hs e 06:00hs), podemos observar que os 07 pontos de monitoramento 

apresentaram Níveis de Ruídos Equivalente (LAeq) inferiores ao recomendado para esta ZR7 (Lei 

08/96), que é de 45 dB. 
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Segue abaixo alguns registros fotográficos realizados em campo para levantamento 

dos níveis de pressão sonora: 

   
Figura 97. Levantamento dos níveis de pressão sonora no ponto 06 – Jd. Campo Alto (A) e equipamento 

durante medições do ponto 04 – Rua Araticum (B). 

 

     
Figura 98. Equipamento durante medição no ponto 02 – Volvo (A) Ponto 02 – Rua Jorge Antônio Siufi (B) 

    

7.1.10.1. Conclusão 

 Na ocasião do levantamento dos níveis de pressão sonora equivalente, os 07 Pontos 

se encontraram superiores aos valores máximos permissíveis nos períodos matutino e vespertino, 55 

dB (A) e 50 dB (A) respectivamente, conforme Lei municipal Complementar 08/96. Observa-se como 

principal fonte de emissões de ruídos o tráfego de veículos automotores na área de influência da BR-

163.  

 
148 

 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
 

No período noturno os 07 pontos de monitoramento atendem a Lei Complementar 

n° 08/96 para a Zona de Uso (ZR7), que tem como limite máximo permissível 45 dB (A) para este 

período e observa-se uma redução no tráfego da rodovia. 

 Apesar do ruído originado do tráfego na rodovia não ter relação com a implantação 

do empreendimento, entendemos que se faz necessária à instalação e uma cortina arbórea no 

canteiro central da Avenida Ari Abussaf de Lima, paralela com a BR, já que barreiras verdes auxiliam a 

absorver ruídos, buscando o bem-estar da futura população.  

 

 Aspectos arqueológicos e paleontológicos 7.1.1.

7.1.1.1. Impactos potenciais de obras de engenharia sobre o patrimônio arqueológico 

Considerando-se que os sítios arqueológicos inserem-se em quadros paisagísticos 

naturais, o grau de preservação desses testemunhos culturais reflete o estado de conservação do seu 

contexto ambiental. 

A instalação de obras de engenharia, tais como o loteamento em foco, implica em 

intervenções no solo, as quais podem descaracterizar sítios arqueológicos eventualmente existentes 

nos locais atingidos, daí a necessidade de realização de trabalhos de arqueologia preventiva visando 

uma avaliação dos eventuais impactos provenientes da implantação do empreendimento. 

7.1.1.2. Legislação de proteção ao patrimônio arqueológico 

Segundo o Termo de Referência Específico do IPHAN (TRE nº 4/2018 DIVTEC IPHAN – 

MS/IPHAN-MS), enquadrou-se no nível III no quadro de caracterização de empreendimento da 

IN/IPHAN nº01/2015.  

 

Quadro 11. Caracterização de empreendimento: nível no qual se enquadra o empreendimento em tela 
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Conforme essa IN, nos artigos abaixo citados, o empreendimento deverá: 

Art. 18. Para os empreendimentos classificados como Nível III na tabela constante 
do Anexo I, será exigido o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio 
Arqueológico, cuja aprovação pelo IPHAN é condição prévia para a posterior 
elaboração do Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 
§ 1º O Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico deverá conter: 
 I - contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento, por 
meio de levantamento de dados secundários, a partir de consulta à bibliografia 
especializada; 
II - proposição de metodologia de pesquisa para caracterização arqueológica da 
Área Diretamente Afetada - ADA, prevendo levantamento de dados primários em 
campo com base em levantamento prospectivo intensivo de sub-superfície; 
III - proposição das atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos 
visando registrar, classificar e conservar o material arqueológico oriundo da 
execução do Projeto; 
IV - indicação de Instituição de Guarda e Pesquisa para a guarda e conservação do 
material arqueológico; 
V - currículo do Arqueólogo Coordenador, do Arqueólogo Coordenador de Campo, 
se houver, e da equipe tecnicamente habilitada; 
VI - proposição de estratégias de esclarecimento e divulgação dos bens culturais 
acautelados das atividades a serem realizadas no local, destinadas à comunidade 
local e ao público envolvido; e 
VII - proposta preliminar das atividades relativas à produção de conhecimento, 
divulgação científica e extroversão. 
Parágrafo único. O IPHAN não aceitará projetos que indiquem a realização de 
prospecções em toda a extensão dos empreendimentos, sem a necessária 
justificativa, resultante do cruzamento de dados do processo histórico de 
ocupação, com a incidência de sítios cadastrados, indicadores geomorfológicos e 
demais modelos preditivos de avaliação, de forma a demostrar o efetivo potencial 
arqueológico de cada área a ser prospectada. 
Art. 19. O IPHAN analisará o projeto de que trata o art. 18 no prazo máximo de 
trinta dias podendo aprovar, indeferir ou solicitar complementações, uma única 
vez. 
§ 1º A solicitação de complementações será encaminhada ao Responsável Técnico 
e ao Empreendedor, que deverão apresentá-las no prazo máximo de trinta dias. 
§ 2º O não atendimento da solicitação de complementação no prazo estabelecido, 
sem a devida justificativa, que deverá estar fundamentada tecnicamente, 
acarretará no indeferimento e arquivamento do processo no âmbito do IPHAN, 
com a publicação do respectivo ato administrativo no DOU e comunicação aos 
interessados. 
§ 3º A solicitação de complementações ao projeto não se confunde com a 
solicitação de complementações aos estudos prevista no art. 7º, § 5º, da Portaria 
Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015. 
§ 4º No caso de aprovação do projeto, o IPHAN publicará Portaria no DOU 
autorizando o Arqueólogo Coordenador a executar, em campo, o Projeto de 
Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico. 
 § 5º A execução do projeto poderá ser realizada pelo arqueólogo coordenador ou 
por arqueólogo coordenador de campo por ele designado. 
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7.1.1.3. O potencial arqueológico da área do empreendimento a partir de uma revisão 

dos estudos anteriores relativos à arqueologia do contexto de Campo 

Grande/MS 

 I - O contexto etnográfico da região de Campo Grande/MS 

A população indígena de Mato Grosso do Sul é no presente uma das maiores do 

Brasil. Sabe-se que no passado colonial e pré-colonial o número de índios que aqui viviam era muito 

expressivo e reunia mais de uma dezena de etnias indígenas, distintas entre si, as quais se 

distribuíam por todas as regiões do Estado. Cada uma dessas etnias estava adaptada às paisagens 

específicas do quadro natural sul-mato-grossense (planície pantaneira, Cerrado, florestas úmidas e 

campos). 

Alguns desses grupos extinguiram-se antes do início do Período Colonial, isto por 

razões diversas. Outros grupos indígenas desapareceram com as investidas dos bandeirantes nos 

séculos XVII e XVIII, como é o caso dos Paiaguá, Kaiapó, Agachi, Guaxarapó e outros. Também 

contribuiu para essa extinção a expansão da fronteira agropastoril brasileira em direção ao oeste, a 

partir do século XIX.  

Mesmo assim, algumas áreas do Estado ainda são densamente povoadas por índios 

descendentes de etnias pré-coloniais, como é o caso da região sul, onde a presença de comunidades 

de índios Guarani (Kaiowá, Nhandeva e Mbya) ocorre em vários municípios, tais como, Dourados, 

Caarapó e Amambai, entre outros. Outra grande concentração de comunidades indígenas é visível na 

área abrangida pelos municípios de Miranda, Nioaque, Sidrolândia e Aquidauana, onde se dá o 

assentamento de índios Guaná, ou seja, os Terena e, minoritariamente, os Kinikinao. Outras áreas do 

Pantanal sul-mato-grossense também abrigam índios: é o caso da região do Pantanal do Nabileque e 

contraforte ocidental da serra da Bodoquena, onde, hoje, vivem índios Guaikuru (Kadiwéu). Ainda no 

Pantanal, em sua porção norte, conhecida como Pantanal de Xaraiés, estão instaladas algumas 

centenas de índios canoeiros/pescadores descendentes da outrora numerosa etnia Guató. 

Antes da segunda metade do século XIX, os índios Ofaié viviam na região hoje 

compreendida entre os municípios sul-mato-grossenses de Rio Brilhante e Campo Grande, segundo 

Dutra (2004). A partir da ocupação dessa região por fazendas, após a Guerra do Paraguai (1864/70), 

esses índios foram paulatinamente obrigados a procurar refúgios em outras áreas ainda não 

impactadas pela expansão da fronteira agropastoril. Foi por isso que eles migraram para os pantanais 

da margem direita do rio Paraná, entre os municípios de Anaurilândia e Três Lagoas ou para os 

pantanais dos rios Taboco e Negro, no município de Aquidauana, locais que também integravam o 

seu território tradicional.  

 
151 

 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
 

Atualmente, cerca de trinta pessoas remanescentes da etnia Ofaié estão instaladas 

numa pequena extensão de terra (quinhentos hectares) adquirida pela CESP (Companhia Energética 

de São Paulo), como compensação pela inundação provocada pela formação do reservatório da 

Usina Hidrelétrica Eng. Sérgio Motta (Porto Primavera), na margem sul-mato-grossense do rio 

Paraná. Essa área indígena integra o município de Brasilândia, nas proximidades da divisa de Mato 

Grosso do Sul com São Paulo. 

Na área rural do município de Campo Grande/MS, no presente, não há índios. Porém 

há aqueles que vivem na cidade, na condição de índios desaldeados, sobretudo índios Terena, mas 

que, sabidamente, não são originários dessa área municipal. 

A história do povoamento humano na região de Campo Grande/MS é conhecida há 

menos de dois séculos e, como tal, já associada a um contexto histórico ligado à expansão da 

pecuária oriunda do triângulo mineiro. Com exceção da pesquisa de Dutra (2004) relativa aos Ofaié, 

não é conhecida, até o momento, nenhuma fonte segura que permita a ampliação do conhecimento 

relativo ao povoamento indígena no vasto Planalto Basáltico Maracaju-Campo Grande, sobretudo na 

área campo-grandense, antes da chegada dos pioneiros mineiros, no século XIX, e menos conhecido 

ainda é o passado pré-colonial do município. A possibilidade de que houve, neste município, 

ocupações pré-indígenas, formadas por bandos de caçadores/coletores pré-históricos, remontando 

alguns milhares de anos atrás é arqueologicamente demonstrável. Em outros pontos do Estado, essa 

hipótese já está bem confirmada por pesquisas arqueológicas recentes, tais como aquelas 

desenvolvidas à margem direita do rio Paraná, em Corumbá ou nas proximidades do trecho 

percorrido pelo gasoduto Bolívia-Brasil, inclusive nas áreas municipais de Campo Grande e Terenos. 

O problema está em definir o perfil cultural dos habitantes indígenas nativos de Campo Grande/MS 

(pré-históricos e índios), questão que está condicionada à insuficiência das pesquisas referentes a 

contextos pretéritos anteriores ao século XIX. Esse desconhecimento é um fato intrigante, pois a 

avaliação do potencial ambiental para a fixação de populações indígenas nativas é altamente 

positiva. No entanto, não existe, até o momento, nenhuma referência escrita (fontes históricas) que 

detalhe o quadro etnográfico municipal antes da chegada das primeiras famílias de pioneiros, como a 

de João Nepomuceno, em 1872, ou a de José Antônio Pereira, alguns anos depois. Na realidade, a 

História Regional do município, no que diz respeito ao período colonial, ainda está por começar.  

No tocante à arqueologia, ocorreram mais avanços, conforme o que se apresenta a 

seguir. 
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II - Sítios Arqueológicos na área municipal de Campo Grande/MS 

Antes da fundação da cidade de Campo Grande/MS, a paisagem municipal 

caracterizava-se por apresentar, em termos de cobertura vegetal, expressivas florestas de galeria 

que bordejavam a ramificada rede hidrográfica que nasce na região, das quais a mata existente no 

interior do Parque dos Poderes é um exemplo remanescente. O solo estruturado, proveniente da 

desestruturação do basalto, associado às condições climáticas marcadas por altos índices 

pluviométricos anuais, deram ao quadro natural municipal condições muito favoráveis ao 

assentamento de grupos indígenas portadores de manejos agrícolas, bem como, anteriormente, para 

a atração de bandos de caçadores/coletores pré-indígenas que acampavam nas clareiras naturais 

embutidas nas matas da região, em ambiente muito favorável ao seu modelo econômico predador. 

Nada se sabe ainda sobre o nome da(s) etnia(s), sobre as características físicas, 

linguísticas, sociais e culturais dos habitantes arqueológicos de Campo Grande/MS. Os vestígios 

arqueológicos mostram, por enquanto, que eles confeccionavam suas ferramentas por meio do 

lascamento e polimento de pedras, utilizando-se como matéria-prima preferencial para o lascamento 

sobretudo blocos de arenito silicificado que coletavam em afloramentos dessa rocha, comuns na 

região. Eventualmente, lascavam também seixos de quartzo que coletavam nos Leitos e cascalheiras 

dos córregos que banham o município. Em alguns sítios foram coletados fragmentos de machados de 

pedra polida, bem como mãos-de-pilão também de pedra polida. A presença de fragmentos de 

recipientes de cerâmica é pequena se comparada com aquela que ocorre em sítios arqueológicos 

referentes a grupos indígenas tipicamente ceramistas como é o caso dos relativos a índios Guarani e 

Guaná, o que já descarta antecipadamente a vinculação dos sítios de Campo Grande/MS com esses 

índios. 

Nos últimos vinte anos, estudos acadêmicos resultaram na localização, identificação 

e registro de vinte sítios arqueológicos no interior da área municipal de Campo Grande/MS, 

conforme o que apresenta o Quadro 12 e  Figura 99. 

Quadro 12. Sítios arqueológicos já identificados na área municipal de Campo Grande/MS. 
Denominação do sítio arqueológico Coordenadas UTM e Geográficas Material arqueológico 

Anhanduí 1 (AD1) E743744 S7725090 lítico lascado e cerâmico 
Anhanduí 2 (AD2) E738359 S7717325 lítico lascado 
Anhanduí 3 (AD3) E737484 S7720910 lítico lascado 
Anhanduí 4 (AD4) E745154 S7724260 lítico lascado 
Anhanduí 5 (AD5) E743452 S7687855 lítico lascado 
Laranjeira 1 (LJ1) E758740 S7715549 lítico lascado 
Água Ruim 1 (AG1) E750147 S7688093 lítico lascado 
Cachoeira 1 (CC1) E765173 S7720151 lítico lascado 
Campo Grande/MS 1 (CG1) E757700 S7718460 lítico lascado 
Campo Grande/MS 2 (CG2) E761765 S7734801 lítico lascado 
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Córrego Três Barras 1 (TS1) E752545 S7718810 lítico lascado e cerâmico 
Córrego GameLeira 1 (GM1) E750024 S7724309 lítico lascado e cerâmico 
Córrego Prosa 1 (CG3) E752935 S7736810 lítico lascado e cerâmico 
Córrego Lajeado 1 (LA1) E747165 S7726993 lítico lascado 
Córrego Lageadinho 1 (LI1) E754344 S7728323 lítico lascado 
Córrego Piraputanga/Indusbrasil (IN1) E734347 S7735645 lítico lascado 
Lagoa Itatiaia 1 (LT1) E752521 S7733867 cerâmico 
Ribeirão das Botas 1 (BF1) 20º24’13,5”S 54º33’14,5”W lítico lascado 
Cabeceira Gabiroba 1 (GC1) 20º30’47,5”S 54º47’16,0”W lítico lascado  
Córrego Imbiruçu 3 (IB3) 20º33’23,6”S 54º47’13,3”W lítico lascado  

 

Os sítios arqueológicos localizados no município estão geralmente bastante 

descaracterizados em sua integridade devido à expansão urbana, à intensa atividade agropastoril na 

área rural e à implantação de obras de infraestrutura na órbita municipal. Nesse sentido, o caso mais 

paradigmático é o do sítio Córrego Prosa 1, localizado no interior do Parque das Nações Indígenas, o 

qual foi praticamente destruído pelas obras de construção desse parque no centro da cidade. 

 
Figura 99. Sítios arqueológicos registrados na área municipal de Campo Grande/MS. 

 

As pesquisas realizadas pela equipe de arqueologia do Laboratório de Pesquisas 

Arqueológicas do Departamento de História do Campus Universitário de Aquidauana da UFMS, no 
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sítio Córrego Prosa 1 tiveram início com a descoberta e registro formal do sítio no IPHAN, em 1996. 

Os primeiros resultados científicos provenientes desses estudos apresentaram vestígios de 

ocupações humanas que ocorreram no local antes do século XVIII. Os vestígios concentravam-se na 

área em torno da confluência dos córregos Prosa e Sóter, onde foi edificada a sede do MARCO 

(Museu de Arte Contemporânea) e da Concha Acústica. Nesse local, a topografia original 

caracterizava-se como sendo o topo aplainado de uma colina suave, relevo típico da região 

municipal, o que facilitava a implantação de habitações indígenas, propiciando aos seus moradores 

visão ampla das áreas vizinhas. Nas proximidades, os dois córregos forneciam água potável o ano 

inteiro. Os outros sítios arqueológicos já cadastrados no município aparentam ter relações culturais 

com o sítio Córrego Prosa 1. 

Os vestígios arqueológicos como machados de pedra polida, pilões de pedra quando 

aparecem associados a fragmentos de cerâmica, geralmente, possibilitam inferir que os seus 

produtores tenham sido indígenas horticultores ou agricultores incipientes. A cerâmica encontrada 

nos sítios arqueológicos do município, pelas suas características tecnológicas e decorativas, não está 

relacionada à cerâmica produzida, no passado, pelos índios que, hoje, vivem em Mato Grosso do Sul. 

Até o momento não foi encontrado nenhum recipiente inteiro, apenas esparsos fragmentos. No sítio 

Córrego Prosa 1, as amostras são um pouco mais numerosas que nos demais. Os fragmentos 

observados apresentam uma parede com espessura média de meio centímetro, com a superfície 

externa lisa. Algumas peças possuem impressões unguladas na face externa, em outras há vestígios 

de pintura na cor preta, a qual foi executada por traços produzidos digitalmente. Com os dados 

disponíveis hoje não foi possível ainda determinar se o padrão da cerâmica arqueológica encontrada 

nos sítios até agora pesquisados correspondem ao conhecimento que se tem sobre as tradições 

arqueológicas da cerâmica no Brasil. Pode-se pensar na possibilidade de que esses vestígios 

correspondam a uma realidade indígena pretérita diferenciada das até agora registradas pela 

Arqueologia e Etno-história. 

Dois fragmentos de cerâmica coletados no sítio Córrego Prosa 1 (Parque das Nações 

Indígenas) foram enviados para datação no Laboratório de Vidros e Datações da FATEC/UNESP, em 

São Paulo, e forneceram como resultado os seguintes resultados: 300 ± 15 anos A.P. e 635 ± 75 anos 

AP. Com base nesses resultados, pode-se estimar que a ocupação humana no local possa ter tido 

início há mais de mil anos. Não existem, até o momento, datações arqueológicas provenientes de 

amostras coletadas nos outros sítios do município, porém uma comparação do conjunto de dados 

obtidos nos sítios de Campo Grande/MS com os de outros sítios localizados em outros municípios 

situados no Planalto Basáltico Maracaju-Campo Grande sugere a existência de uma sequência de 

ocupações humanas arqueológicas, não necessariamente contínua, que pode atingir mais de três mil 
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anos, configurando-se assim uma área cultural arqueológica específica no panorama da Arqueologia 

BrasiLeira. 

Quem eram, como viviam, quando e como esses povos desapareceram são questões 

por enquanto sem respostas às quais só o aprofundamento e a ampliação das pesquisas 

arqueológicas poderão responder. Portanto, nesse sentido, a preservação e conservação dos sítios 

arqueológicos existentes na área municipal de Campo Grande/MS é de relevante importância 

científica. 

Perante o anteriormente exposto entendemos que existe um potencial arqueológico 

na área em estudo devido ao registro de sítios arqueológicos existentes em locais com uma 

contextualidade análoga na área urbana de Campo Grande/MS, o que só será confirmado ou não 

com a realização prévia dos estudos aqui propostos (trabalhos de campo) e determinados pela 

legislação em vigor. 

 

7.1.1.4. Considerações finais 

I - Avaliação técnica decorrente do desenvolvimento do projeto de arqueologia preventiva 

O diagnóstico preliminar do Patrimônio Histórico e Arqueológico da área de 

influência do empreendimento, realizado por meio de fontes indiretas, as quais não substituem os 

trabalhos de campo previstos na legislação, revela que a área abrangida por este empreendimento 

possui potencialidade patrimonial, já que é conhecida a existência de sítios arqueológicos em áreas 

não muito distantes. 

Dessa forma, os impactos diretos e indiretos causados sobre o patrimônio 

arqueológico de uma localidade, resultantes estes da implantação desse tipo de obra de engenharia, 

poderão, se for o caso, abranger as seguintes modalidades de interferência nos sítios arqueológicos: 

não interferência, destruição total, destruição parcial ou erosão a médio e longo prazo. 

II - Parecer Técnico-Científico 

Na lista das atividades científicas, um projeto de avaliação e arqueologia preventiva 

enquadra-se na modalidade chamada “ciência aplicada” e os seus objetivos apontam, pelo menos, 

para duas direções: uma é quanto ao atendimento aos dispositivos legais que estabelecem os 

conceitos e critérios de preservação do patrimônio arqueológico enquanto bem cultural do país; 

outra é relativa à produção de conhecimento arqueológico sobre uma realidade afetada ou 

comprometida pela implantação de algum empreendimento que promova alterações no solo e, 

neste caso, os resultados finais podem, conforme a situação, assumir um caráter apenas mitigatório, 
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assim como podem ser cientificamente positivos, isto é, enquanto ações geradoras de novos dados 

empíricos propiciadores de problemáticas originais a serem investigadas. 

A execução da presente proposta de programa, o qual deverá ser devidamente 

autorizado pelo IPHAN conforme o que prevê a legislação, ao executar todas as etapas previstas na 

sua formulação inicial, atingirá como metas esperadas: 

  o diagnóstico interventivo arqueológico e avaliação dos impactos na área a 

ser diretamente afetada pelo empreendimento; 

 conferirá um teor legal aos trabalhos de arqueologia preventiva na área a ser 

impactada pelo empreendimento, assegurando, assim, que as exigências técnicas de preservação do 

patrimônio arqueológico sejam rigorosamente cumpridas; 

Os trabalhos a serem realizados para efeito da pesquisa proposta deverão seguir uma 

metodologia consagrada pela sua aplicação em contextos análogos. 

 

7.2. DIAGNÓSTICO DO MEIO BIÓTICO 

 Flora 7.2.1.

Neste estudo realizamos o diagnóstico do grau de integridade da flora e ecossistemas 

existentes na área do empreendimento, apresentando um estado atual de conservação do local, 

dados de diversidade florística e disponibilidade de habitats para a fauna associada. Com essas 

informações, é possível avaliar futuros impactos que poderão ser gerados pela implantação do 

empreendimento e, consequentemente, suas possíveis medidas mitigadoras/maximizadoras.  

O diagnóstico teve por objetivo: 

-Avaliar a cobertura da vegetação através de parcelas amostrais de 10 x 10 m, 

localizadas no remanescente de vegetação nativa existente; 

-Levantamento das espécies arbóreas e arbustivas dentro de cada parcela, onde 

foram medidas todas as árvores com CAP (circunferência a altura do peito) acima de 10 cm e a altura 

estimada; 

-Identificação de outras espécies vegetais através de caminhadas em toda a área do 

empreendimento, inclusive nas matas ciliares dos córregos existentes, veredas e pastagens, e 

respectiva classificação dos tipos vegetacionais da área; 

-Identificação de todas as espécies encontradas; 

-Indicar espécies vegetais de valor científico e econômico, raras ou ameaçadas de 

extinção; 
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-Elaborar a lista completa de espécies existentes na área. 

 

Foi realizado um levantamento florístico que se consistiu em caminhadas 

assistemáticas pela área, registrando todos os estratos da vegetação em fase de floração e/ou 

frutificação e também classificação da vegetação e formações da área do empreendimento. 

O inventário das espécies arbóreas e arbustivas foi realizado dentro de cada parcela, 

onde foram medidas todas as árvores com CAP (circunferência a altura do peito) acima de 10 cm, 

sendo também estimada a altura de cada indivíduo. O Quadro 13 apresenta as coordenadas 

geográficas das parcelas e a Figura 101 o registro fotográfico do levantamento fitossociológico.  

A utilização das espécies foi estabelecida como: potencial ecológico (uso da fauna 

silvestre como alimentação/abrigo); econômico (valor financeiro agregado à madeira); medicinal 

(raízes, casca, folhas e/ou frutos utilizados na medicina popular); alimentício (frutos que podem ser 

utilizados como recursos alimentares para o homem) e ornamental (paisagístico). 

 

7.2.1.1. Levantamento fitossociológio 

Identificamos no levantamento fitossociológico dentro das parcelas, 17 espécies 

arbóreas pertencentes a 10 famílias botânicas, sendo Fabaceae a família mais rica com cinco 

espécies, seguida pelas demais com uma espécie cada: Anacardiaceae, Celastraceae, 

Erythroxylaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Piperaceae, Rubiaceae e Vochysiaceae (Quadro 13; 

Figura 100).  

Dentre as 17 espécies amostradas nas parcelas, Piper anduncum (Piperaceae; Piper; 

Figura 100a) foi a espécie que apresentou maior número de indivíduos (seis indivíduos), seguido 

pelas espécies Alibertia edulis (Rubiaceae; marmelo; Figura 100b), Anadenanthera colubrina 

(Fabaceae; Angico; Figura 100c) e Luehea divaricata (Malvaceae; Açoita-cavalo; Figura 100d) com 

cinco indivíduos cada. E dentre todas essas espécies, a maioria apresentam importante papel 

ecológico na comunidade, seguido de potencial uso medicinal, alimentício e econômico, sendo a 

maioria utilizada em mais de uma categoria. 
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Figura 100. Espécies com maiores destaques no levantamento fitossociológico. 

a) Piper aduncum; b) Alibertira edulis; c) Anadenathera colubrina e d) Luehea divaricata. 
 

 

Outras espécies tiveram destaque no levantamento fitossociológico e podem ser 

conferidas na Figura 101 e no Quadro 13. 
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Figura 101. Espécies amostradas no levantamento fitossociológico. 

 a) Inga vera (Fabaceae; Inga); b) Tapirira guianensis (Anacardiaceae; Tapiriri); c) Erythroxylum sp. 
(Erythroxylaceae); d) Salacia crassifolia (Celastraceae; Bacupari-do-cerrado); e) Eugenia sp. (Myrtaceae); e f) 

Callisthene minor (Vochysiaceae; Pau de Pilão). 
 

 A mata ciliar que compõe a área de estudo, apesar de possuir espécies bem 

estabelecidas, encontra-se em alguns pontos com degradação como observado durante o 

levantamento. A primeira delas é o acúmulo de lixo advindo de locais próximos, como pneus, 

garrafas, latas e até mesmo móveis e produtos de utilidades domésticas que são depositados na 

beira do córrego. O acúmulo de lixo além de causar mudanças ao longo do tempo na paisagem, 

acaba trazendo problemas para o córrego (poluição) e para a fauna local. O segundo problema 
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encontrado foi a invasão da espécie de gramínea exótica Brachiaria spp. pela mata ciliar, o que 

também pode causar em logo e curto prazo drásticas mudanças na paisagem. Um terceiro ponto é a 

erosão causada pelo desmatamento em alguns pontos da área de mata ciliar, revelando completa 

falta de vegetação. (Figura 102). 

 

 
Figura 102 Acúmulo de lixo em alguns pontos da mata ciliar e falta de vegetação na mata ciliar. 

 
Ressaltamos que a mata ciliar é uma área de preservação permanente, que segundo 

o Código Florestal Brasileiro deve-se manter intocada, e caso esteja degradada deve-se prever sua 

recuperação. Apesar da mata ciliar encontrar-se bem estabelecida com espécies características dessa 

área, concluímos que a mesma necessita de um projeto de recuperação de áreas degradadas ou 

alterada (PRADA) para se estabelecer em alguns pontos dos córregos.  
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Levantamento florístico 

Para o levantamento florístico registramos no total 23 espécies pertencentes a 17 

famílias, sendo a família Fabaceae a mais rica com cinco, seguida da família Arecaceae com duas. As 

demais famílias tiveram apenas uma cada. Dentro das 23 espécies amostradas, o hábito de 

crescimento herbáceo foi o mais comumente registrado (quatorze), seguido pelas arbustivas (nove ), 

arbóreas (oito) e epífitas e lianas com um representante cada. 

 
Entre as espécies amostradas temos Senna pendula (Fabaceae; Fedegoso), Ipomoea 

procubens (Convolvulaceae), Centrosema sp. (Fabaceae), Mimosa claussenii (Fabaceae), 

Stachytarpheta elatior (Verbenaceae), Ludwigia elegans (Onagraceae), Ruellia brevifolia 

(Acanthaceae), Hedychium coronarium (Zingiberaceae), Acrocomia aculeata (Arecaceae), Tillandsia 

sp. (Bromeliaceae), Eryngium ebracteatum (Apiaceae) e Discolobium sp. Fotos das espécies e a 

listagem completa podem ser conferidas na Figura 103 e Quadro 13. 

Em relação à importância das espécies encontradas no levantamento florístico, a 

maioria delas apresentaram mais de uma categoria de importância, sendo o papel ecológico para a 

fauna o mais recorrente, seguindo de espécies ornamentais, de importância econômica, alimentícia e 

medicinal (Quadro 14). 

As espécies herbáceas e arbustivas encontradas são características das formações em 

que estão inseridas, por exemplo de Discolobium sp., Ludwigia sp., Eryngium ebracteatum, de 

Syngonanthus spp. e representantes da família Eriocaulaceae, que são espécies características de 

áreas brejosas com solos úmidos (Araújo et al. 2002). 
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Figura 103. Espécies encontradas no levantamento florístico. 

a) Senna pendula; b) Ipomoea procumbens;  c) Centrosema sp.; d) Mimosa claussenii; e) Stachytarpheta elatior; 
f) Ludwigia elegans; g) Ruellia brevifolia; h) Hedychium coronarium; i) Acrocomia aculeata; j) ) Tillandsia sp.; k) 

Eryngium ebracteatum; l) Discolobium sp. 
 

 
Fora das parcelas do levantamento fitossociológico, registramos também algumas 

espécies arbóreas nas áreas de pastagens. Por exemplo, um indivíduo morto de Caryocar brasiliense 

(pequi), espécies de palmeiras como Mauritia flexuosa (buriti) e Acrocomia aculeata (carandá) e 

ainda dois indivíduos de Dipteryx alata (cumbaru). Apesar do indivíduo de pequi encontrado na 

pastagem estar morto, os dois exemplares de cumbaru estão vivos.  
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As espécies encontradas no levantamento florístico principalmente fora da área de 

mata ciliar são, em sua maioria, herbáceas e arbustivas que caracterizavam ambientes brejosos ou de 

pastagens, com presença de Brachiaria spp. Nas matas ciliares dos córregos Poção e Lajeado, as 

espécies que mais ocorrem são as áboreas como Inga vera, Erythroxylum sp. e Eugenia sp. Ocorrem 

também algumas espécies de Poaceae (Brachiaria spp.) e outras herbáceas como Senna pendula, 

Ipomoea procumbens, Mimosa claussenii e Stachytarpheta elatior. No geral, as áreas de borda de 

mata ciliar tem a composição de espécies arbóreas semelhante em todos os pontos amostrados, 

tanto para o levantamento florístico, quanto para o levantamento fitossociológico. 

 

7.2.1.2. Caracterização das formações encontradas 

Na área amostrada registramos três ambientes vegetacionais distintos. Dentre os 

ambientes, temos a parte correspondente à mata ciliar, a parte correspondente a uma área de 

vereda onde está localizada uma nascente e a parte de pastagem (Figura 104). Na área de mata ciliar 

como mencionado anteriormente, existem pontos que estão degradados e necessita de recuperação. 

O mesmo acontece com a área brejosa de nascente que corresponde à vereda que deve ser cercada 

para sua regeneração. Apesar das veredas possuírem baixa resiliência, necessita-se um plano de 

recuperação para essa porção visando proteger a área de nascente ocorrente na área de estudo.  

 
As veredas também possuem delimitação de APP estimada segundo a Lei 

12651/2012, Art. 4º XI, a largura mínima é de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço 

permanentemente brejoso e encharcado, as quais devem estar adequadamente cercadas.  
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Figura 104. Descrição das formações encontradas na área do empreendimento. 

a) Área de Mata Ciliar (APP), com a presença de espécies arbóreas e também de alguns indivíduos de buriti (Maurita flexuosa); b) área brejosa com a presença de uma 
nascente e espécies herbáceas (Rhynchospora sp., Andropogon bicornis e algumas espécies de Eriocaulaceae) que caracterizam assim uma área de vereda, e c) áreas 

de pastagem. 
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Quadro 13. Lista das espécies encontradas no levantamento fitossociológico. 

Parcela Família Espécie Nome popular Importância 
Hábito de 

crescimento 
CAP (cm) Altura (m) 

1 (20°32'25.40" S 54°34'11.59" W) Celastraceae Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G. Don Bacupari-do-cerrado ME/PE Arbóreo 101 7 

1 (20°32'25.40" S 54°34'11.59" W) Piperaceae Piper aduncum L. Piper PE/ME/AL Arbóreo 19 1.5 

1 (20°32'25.40" S 54°34'11.59" W) Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. Marmelo PE/AL Arbóreo 44 6 

1 (20°32'25.40" S 54°34'11.59" W) Piperaceae Piper aduncum L. Piper PE/ME/AL Arbóreo 18 3 

1 (20°32'25.40" S 54°34'11.59" W) Vochysiaceae Callisthene minor Mart. Pau de Pilão PE Arbóreo 33 3 

1 (20°32'25.40" S 54°34'11.59" W) Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. Marmelo PE/AL Arbóreo 33 10 

1 (20°32'25.40" S 54°34'11.59" W) Fabaceae Bauhinia sp. Pata-de-vaca PE/ME Arbóreo 38 7 

1 (20°32'25.40" S 54°34'11.59" W) Fabaceae Leptolobium dasycarpum perobinha-do-campo PE Arbóreo 93 15 

1 (20°32'25.40" S 54°34'11.59" W) Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. Marmelo PE/AL Arbóreo 100 15 

1 (20°32'25.40" S 54°34'11.59" W) Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico ME/EC Arbóreo 56 12 

1 (20°32'25.40" S 54°34'11.59" W) Malvaceae Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo PE/EC Arbóreo 32 15 

2 (20°32'31.95" S 54°34'09.35" W) Piperaceae Piper aduncum L. Piper PE/ME/AL Arbóreo 28 4 

2 (20°32'31.95" S 54°34'09.35" W) Malvaceae Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo PE/EC Arbóreo 76 8 

2 (20°32'31.95" S 54°34'09.35" W) Celastraceae Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G. Don Bacupari-do-cerrado ME/PE Arbóreo 74 6 

2 (20°32'31.95" S 54°34'09.35" W) Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico ME/EC Arbóreo 84 10 

2 (20°32'31.95" S 54°34'09.35" W) Euphorbiaceae Euphorbiaceae  - Arbóreo 66 8 

2 (20°32'31.95" S 54°34'09.35" W) Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico ME/EC Arbóreo 115 10 

2 (20°32'31.95" S 54°34'09.35" W) Fabaceae Enterolobium sp. Tamboril - Arbóreo 104 8 

2 (20°32'31.95" S 54°34'09.35" W) Myrtaceae Eugenia sp. Araça PE/ME/AL Arbóreo 64 8 

2 (20°32'31.95" S 54°34'09.35" W) Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico ME/EC Arbóreo 139 10 

3 (20°32'34.35" S 54°34'14.97" W) Piperaceae Piper aduncum L. Piper PE/ME/AL Arbóreo 22 3 

3 (20°32'34.35" S 54°34'14.97" W) Myrtaceae Eugenia sp. Araça PE/ME/AL Arbóreo 16 2.5 

3 (20°32'34.35" S 54°34'14.97" W) Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Angico ME/EC Arbóreo 155 10 
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3 (20°32'34.35" S 54°34'14.97" W) Malvaceae Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo PE/EC Arbóreo 18 3 

3 (20°32'34.35" S 54°34'14.97" W) Piperaceae Piper aduncum L. Piper PE/ME/AL Arbóreo 19 6 

3 (20°32'34.35" S 54°34'14.97" W)  Letra G indet.  - Arbóreo 51 8 

3 (20°32'34.35" S 54°34'14.97" W) Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. Tapiriri PE/EC Arbóreo 47 5 

3 (20°32'34.35" S 54°34'14.97" W) Erythroxylaceae Erythroxylum sp. Pimentinha PE/ME Arbóreo 29 6 

3 (20°32'34.35" S 54°34'14.97" W) Celastraceae Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G. Don Bacupari-do-cerrado ME/PE Arbóreo 101 10 

4 (20°32'39.24" S 54°34'11.78" W) Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. Marmelo PE/AL Arbóreo 52 4 

4 (20°32'39.24" S 54°34'11.78" W)  Letra F indet.  - Arbóreo 86 6 

4 (20°32'39.24" S 54°34'11.78" W) Euphorbiaceae Euphorbiaceae  - Arbóreo 25 6 

4 (20°32'39.24" S 54°34'11.78" W) Fabaceae Inga vera Willd. Inga PE/AL Arbóreo 32 3 

4 (20°32'39.24" S 54°34'11.78" W)  Letra E indet  - Arbóreo 25 2 

4 (20°32'39.24" S 54°34'11.78" W) Malvaceae Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo PE/EC Arbóreo 26 4 

4 (20°32'39.24" S 54°34'11.78" W) Rubiaceae Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. Marmelo PE/AL Arbóreo 11 3 

4 (20°32'39.24" S 54°34'11.78" W) Fabaceae Enterolobium sp. Tamboril - Arbóreo 48 6 

4 (20°32'39.24" S 54°34'11.78" W) Fabaceae Inga vera Willd. Inga PE/AL Arbóreo 33 3 

4 (20°32'39.24" S 54°34'11.78" W) Malvaceae Luehea divaricata Mart. Açoita-cavalo PE/EC Arbóreo 15 4 

4 (20°32'39.24" S 54°34'11.78" W) Piperaceae Piper aduncum L. Piper PE/ME/AL Arbóreo 12 6 

(valores de CAP (cm), altura (m), nome popular, hábito de crescimento e importância. Importância: ME = Medicinal; PE = Potencial ecológico; AL = Alimentício; EC = Econômico) 
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Quadro 14. Lista de espécies amostradas no levantamento florístico da área com dados sobre hábito de 
crescimento e importância.  

Família Espécie Nome popular 
Hábito de 

crescimento 
Importância 

Acanthaceae Ruellia brevifolia (Pohl) C. Ezcurra Pingo-de-Sangue Arbustivo PE 

Anacardiaceae Mangifera indica L. Manga Arbóreo PE/AL 

Apiaceae Eryngium ebracteatum Lam. Gravatá Herbáceo PE 

Apocynaceae Asclepias curassavica L.  Herbáceo OR 

Arecaceae Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.  Arbóreo PE/AL 

Arecaceae Mauritia flexuosa L. f. Buriti Arbóreo PE/AL 

Bromeliaceae Tillandsia sp.  Epifíta PE 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Cambess.** Pequi Arbóreo PE/AL 

Celastraceae Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek Espinheira santa Arbustivo ME 

Convolvulaceae Ipomoea procumbens Mart. & Choisy Corda-de-viola Arbustivo OR 

Cyperaceae Cyperus sp.1  Herbáceo - 

Cyperaceae Cyperus sp.2  Herbáceo - 

Cyperaceae Rhynchospora sp.  Herbáceo - 

Dilleniaceae Davilla elliptica A. St.-Hil. Lixeirinha Arbóreo ME 

Eriocaulaceae Syngonanthus sp. Sempre-vivas Herbáceo EC/OR 

Eriocaulaceae Syngonanthus sp.2 Sempre-vivas Herbáceo EC/OR 

Eriocaulaceae Eriocaulaceae spp. Sempre-vivas Herbáceo EC/OR 

Fabaceae Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby Fedegoso Arbustivo - 

Fabaceae Centrosema sp.  Herbáceo EC 

Fabaceae Mimosa claussenii Benth.  Arbóreo - 

Fabaceae Discolobium sp.  Arbustivo - 

Fabaceae Dipteryx alata Vogel* Cumbaru Arbóreo EC/AL 

Lythraceae Cuphea sp.  Herbáceo ME 

Malvaceae Sida sp.  Arbustivo ME 

Ochnaceae Ouratea grandiflora (DC.) Engl.  Arbóreo PE 

Onagraceae Ludwigia elegans (Cambess.) H. Hara Cruz-de-Malta Arbustivo PE 

Poaceae Andropogon bicornis L. Capim-rabo-de-burro Herbáceo PE 

Poaceae Brachiaria spp. Brachiaria Herbáceo PE 

Rubiaceae Psychotria sp.  Arbustivo - 

Solanaceae Solanum viarum Dunal  Arbustivo PE 

Verbenaceae Stachytarpheta elatior Schrad. ex Schult.  Herbáceo PE 

Zingiberaceae Hedychium coronarium J. Koenig Lírio-do-Brejo Herbáceo PE/OR 

 Letra F liana fruto vermelho  Liana - 

( Importância: ME = Medicinal; PE = Potencial ecológico; AL = Alimentício; EC = Econômico) 
* = espécie com valor conservacionista; **indivíduo morto na área amostrada. 
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 Fauna 7.2.2.

Nesta etapa, realizamos o levantamento da Herpetofauna, Avifauna, Mastofauna e 

Ictiofauna local, a fim de atualizar a lista de espécies existentes e caracterizar o estado atual de 

ocorrência desses grupos na área de estudo. 

Realizamos o levantamento de fauna (Avifauna, Herpetofauna, Mastofauna e 

Ictiofauna) com uma campanha de campo, diurna e noturna (ao entardecer), nos dias 10 a 14 de 

fevereiro de 2018, e levantamento de literatura, destacando as espécies indicadoras de qualidade 

ambiental, de valor científico e econômico, raras ou ameaçadas de extinção em uma área de 242,65 

ha.  

7.2.2.1. Avifauna 

A Avifauna foi registrada através do método de censo por observação direta, que 

consiste em caminhar ao longo de áreas amostrais (mata ciliar e área de vereda), onde todas as 

espécies observadas ou ouvidas foram anotadas, além do número de indivíduos registrados, 

evitando sempre que possível contar um mesmo indivíduo duas vezes.  

Foram registrados 110 indivíduos, distribuídos em 14 ordens, sendo Passeriforme a 

mais representativa com 12 espécies (Quadro 15).  

Dentro de todas as famílias amostradas, a espécie Thamnophilus doliatus (Choca-

barrada) foi a que apresentou maior número de indivíduos (Figura 105a), seguida pela Forpus 

xanthopterygius (Tuim) com 14 indivíduos (Figura 105b), Furnarius rufus (João-de-barro) com 12 

indivíduos (Figura 105c) e Guira guira (Anu-branco) com 8 indivíduos (Figura 105d). 
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Figura 105. Espécies de aves mais abundantes encontradas na área de estudo. 

a) Thamnophilus doliatus (Choca-barrada); b) Forpus xanthopterygius (Tuim); c) Furnarius rufus (João-de-
barro); d) Guira guira (Anu-branco). 

 
 

O predomínio de espécies Passeriformes no local de estudo não causa estranheza, 

uma vez que essa ordem inclui mais da metade das mais de 9.700 espécies de aves existentes em 

todo o mundo (Franchin & Marçal Júnior, 2004). A maioria das espécies encontradas nesse estudo 

incluindo as mais abundantes apresenta no geral menor preocupação em relação aos impactos 

ambientais decorrentes da implantação do empreendimento, não só por serem localmente 

abundantes no cerrado, mas também por apresentarem grande capacidade de movimentação na 

paisagem e se adaptarem bem ao mosaico de ambientes úmidos e ambientes terrestres do local de 

estudo.  

Em relação ao hábito alimentar das aves encontradas, a maioria eram insetívoras ou 

onívoras (10 espécies cada), seguidas pelas aves frugívoras (4 espécies), granívoras e carnívoras com 

quatro espécies cada e por último uma espécie necrófaga. 
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Em relação à classificação do estado de conservação das espécies de acordo com a 

Lista Vermelha da IUCN, todas estão descritas como pouco preocupantes. Porém, dentre as espécies 

amostradas, algumas possuem valor científico e importante papel funcional na comunidade em que 

vivem. As espécies Amazona aestiva (papagaio-verdadeiro) e Ramphastos toco (tucanuçu) por 

exemplo, estão na lista das que são comercializadas pelo tráfico de animais silvestres, e tiveram em 

alguns pontos suas populações reduzidas no Brasil (Ferreira & Glock 2004). Além disso, essas 

espécies possuem grande importância ecológica, pois participam da dispersão de sementes, 

essencial para a regeneração de florestas. 

 No geral as espécies amostradas nessa campanha possuem baixa sensibilidade às 

perturbações ambientais. Isso explica o fato da persistência de determinadas espécies em ambientes 

antropizados e urbanizados e da ausência de outras que possuem alta sensibilidade às perturbações. 

As espécies com alta sensibilidade são consideradas como bioindicadoras da qualidade do habitat, 

sendo mais comuns em ambientes preservados. Assim a ausência dessas aves com alta sensibilidade 

no local de estudo indica que existe uma falta de recursos e habitats apropriados para a 

sobrevivência e consequente reprodução dessas espécies. Apesar disso, a riqueza de espécies a 

abundância de indivíduos pelo tempo de amostragem foi considerada razoável e significativa para o 

tamanho e condição da área com todas as pressões sofridas nesse ambiente. 
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Quadro 15. Listagem de aves encontradas na área de estudo.  

Ordem Família Espécie Nome popular 
Categoria 

trófica 

Sensibilidade às 

pertubações 

ambientais 

Dependência de 

ambientes 

florestais 

Número 

aproximado 

de indivíduos 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus undulatus Jaó FR M 3 1 

Ciconiiformes 
Ardeidae Nycticorax nycticorax Socó-dorminhoco CR M 2 1 

Threskiornithidae Theristicus caudatus Curicaca-de-pescoço vermelha ON B 1 1 

Cathartiformes Cathartidae Coragyps atratus Urubu-de-cabeça preta NR B 1 2 

Falconiformes 

Acciptridae Campsonyx swainsonii Gaviãozinho CR B 1 1 

Falconidae Caracara plancus Caracará ON B 1 4 

Falconidae Herpetotheres cachinnans Acauã CR B 2 1 

Falconidae Falco rufigularis Cauré CR B 1 1 

Gruiformes 
Cariamidae Cariama cristata Seriema ON M 1 1 

Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero ON B 1 3 

Charadriiformes Jacanidae Jacana jacana Jaçana ON B 1 1 

Columbiformes Columbidae Zenaida auriculata Pomba de bando GR B 1 1 

Psittaciformes 

Psittacidae Amazona aestiva Papagaio-verdadeiro FR M 3 2 

Psittacidae Ara ararauna Arara-canindé FR M 2 2 

Psittacidae Aratinga aurea Periquito-rei FR M 1 2 

Psittacidae Forpus xanthopterygius Tuim FR M 1 14 

Psittacidae Brotogeris chiriri Periquito-de-encontro-amarelo FR M 2 3 

Cuculiformes Cuculidae 
Guira guira Anu-branco IN B 1 8 

Crotophaga ani Anu-preto IN B 1 2 

Strigiformes Strigidae Athene cunicularia Coruja buraqueira ON M 1 1 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Podager nacunda Curango IN B 1 1 

Piciformes Ramphastidae Ramphastos toco Tucanuçu ON M 2 1 
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Picidae Colaptes campestris Pica-pau-do-campo IN B 2 1 

Passeriformes 

Thamnophilidae Thamnophilus doliatus Choca-barrada IN B 2 15 

Furnariidae Furnarius rufus João-de-barro IN B 1 12 

Tyrannidae Myiozetetes cayanensis Bentevizinho-de-asa-ferrugínea IN B 2 1 

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bem-te-vi ON B 1 5 

Corvidae Cyanocorax cyanomelas Gralha-do-campo ON M 1 3 

Hirundinidae Progne tapera Andorinha-do-campo IN B 1 3 

Turdidae Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira FR B 2 4 

Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo IN B 1 2 

Emberizidae Sicalis flaveola Canário da terra verdadeiro GR M 1 1 

Emberizidae Volatinia jacarina Tiziu GR B 1 1 

Emberizidae Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei GR B 2 1 

Passeridae Passer domesticus Pardal ON B 1 7 

 Categoria trófica: Onívoros (ON), Insetívoros (IN), Frugívoros (FR), Granívoros (GR), Carnívoros (CR), Necrófagos (NR). Sensibilidade às perturbações ambientais: Baixa (B), Média (M) e Alta (A). 
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7.2.2.2. Herpetofauna (repteis e anfibios) 

Para a herpetofauna, também foi utilizada a metodologia do Programa de Avaliação 

Rápida (Rapid Assessment Program – RAP). Assim, para o levantamento de dados da herpetofauna 

foi realizado método de busca ativa ou procura visual, que é bastante generalista e amplamente 

utilizado em levantamentos para amostragem de vertebrados. Adicionalmente em entrevista com 

moradores locais, conseguimos obter maior número de informações sobre as espécies existentes na 

área. 

As buscas foram realizadas durante o período do amanhecer, onde anfíbios e répteis 

costumam ainda estar ativos. Assim realizamos caminhadas assistemáticas pela vegetação e pelas 

trilhas existentes próxima as áreas brejosas e na mata ciliar, vasculhando os ambientes onde os 

animais habitualmente se abrigam (em cavidades de árvores, entre frestas de rochas, sob rochas e 

troncos, no solo e serapilheira).   

Para o levantamento da herpetofauna, registramos no total cinco espécies 

distribuídas em cinco famílias (Quadro 16). Rhinella schneideri (Sapo-boi, Bufonidae), Leptodactylus 

labyrinthicus (Rã-pimenta, Leptodactylidae) e Dendropsophus nanus (Perereca, Hylidae) foram os 

anfíbios amostrados. Já entre os répteis foram amostradas duas espécies, Salvator merianae (Teiú 

gigante, Teiidae) e Boa constrictor (Jibóia). 

Nenhuma das espécies registrada é considerada rara ou endêmica (Colli et al. 2002) 

ou está inserida na lista nacional das espécies da fauna Brasileira ameaçadas de extinção (IBAMA 

2007), do Ministério do Meio Ambiente (2002) ou da Biodiversitas (2008). Porém algumas estão 

citadas no apêndice II do CITES (Convention on International Tradein Endangered Species of Wild 

Flora and Fauna - Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens 

em Perigo de Extinção 2016): o teiú Salvator merianae, e a jibóia Boa constrictor. Esta categoria inclui 

todas as espécies que embora não estejam ameaçadas de extinção no momento, podem vir a ficar, 

se o comércio de tais espécies não for regulamentado. Porém vale ressaltar que esta espécie não 

sofre este tipo de pressão, já que na área de estudo o comércio destes animais é inexistente. 

Quadro 16. Listagem da herpetofauna amostrada na área de estudo. 

Grupo Família Espécie Nome popular Habito 

Anfibios 

Bufonidae Rhinella schneideri Sapo-boi Noturno 

Leptodactylidae Leptodactylus labyrinthicus Rã-pimenta Noturno 

Hylidae Dendropsophus nanus Perereca Noturno 

Répteis 
Teiidae Salvator merianae Teiú-gigante Diurno 

Boidae Boa constrictor Jibóia Diurno/noturno 
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7.2.2.3. Mastofauna (mamíferos) 

Este estudo teve como objetivo inventariar e diagnosticar a composição da 

comunidade de mamíferos voadores e não voadores na área do empreendimento. 

Para a amostragem dos mamíferos de médio e grande porte voadores e não 

voadores, foram recolhidos dados de presença e ausência nos diferentes habitats (mata ciliar e área 

de vereda). As espécies presentes foram anotadas conforme evidências observadas por meio de i) 

visualizações, ii) pegadas, iii) tocas e abrigos no caso dos tatus e morcegos, iv) fezes, v) sons, vi) 

entrevistas, vii) levantamento bibliográfico de estudos feitos em áreas próximas. Os esforços em 

campo foram feitos no sentido de considerar apenas registros fidedignos, ou seja, que não pudessem 

colocar em risco a identificação da espécie.  

Em relação ao grupo dos morcegos, foram registradas três espécies: Artibeus 

planirostris, Platyrrhinus lineatus e Artibeus fimbriatus. A predominância de morcegos do gênero 

Artibeus é esperada, pois são extremamente abundantes no cerrado, além disso, são morcegos que 

se deslocam ao longo da noite em diversos eventos de forrageamento.  

Nas coletas realizadas para o levantamento dos mamíferos voadores na área, não 

registramos nenhuma espécie rara ou endêmica. Nenhuma das registradas nesse levantamento faz 

parte da lista vermelha da “International Union for Conservation of Nature and Natural Resources” 

(IUCN) ou ainda de “A Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção” 

(Portaria nº 444/2014 Fauna Ameaçada). 

Para os demais mamíferos, registramos quatro espécies, Myrmecophaga tridactyla 

(Tamanduá-bandeira), Callithrix penicillate (Sagui; Figura 106), Hydrochoerus hydrochaeris (Capivara) 

e Didelphis albiventris (Gambá). Considerando a área e alguns dados de literatura, apesar de não 

afirmamos com certeza a existência de outros mamíferos na área, algumas espécies com possível 

ocorrência para a área de estudo são: o tatu-canastra (Priodontes maximus), o tatu-bola (Tolypeutes 

matacus), o bugio (Alouatta caraya) e o macaco prego (Sapajus Cay). 

 

 
Figura 106. Indivíduo de Sagui (Callithrix penicillate) registrado na área de estudo. 
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A fauna de mamíferos não voadores da área de estudo é composta em sua maioria 

por espécies que habitam tanto ambientes abertos, quanto ambientes florestados. Uma espécie foi 

considerada ameaçada de extinção, o tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla) que é 

considerado vulnerável segundo a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União para a 

Conservação da Natureza (IUCN). As principais ameaças a esta espécie estão relacionadas à 

fragmentação e perda de hábitat (Chiarello et al. 2008). 

 

Quadro 17. Lista de mamíferos encontrados na área de estudo.  

Família Espécie Nome popular Habito 
alimentar 

Grau de 
ameaça 

Número 
estimado 

de 
indivíduos 

Amostragem 

Phyllostomidae 
Artibeus 

planirostris - Frugívoro - - E; L; A 

Phyllostomidae 
Platyrrhinus 

lineatus - Frugívoro - - E; L 

Phyllostomidae Artibeus fimbriatus - Frugívoro - - E; L; A 

Myrmecophagidae 
Myrmecophaga 

tridactyla 
Tamanduá-

bandeira Terrestre 
Vulnerável 

(VU) 2 E; L 

Callitrichidae 
Callithrix 

penicillata Sagui Arborícola 

Menos 
Preocupante 

(LC) 6 V 

Caviidae 
Hydrochoerus 
hydrochaeris Capivara Herbívoro 

Menos 
Preocupante 

(LC) 25 V 

Didelphidae 
Didelphis 

albiventris 
Gambá-de-

orelha-branca Frugívoro 

Menos 
Preocupante 

(LC) 8 E; L 
Amostragem: E = Entrevista; L = Literatura; A = Abrigo; V = visualização focal. 

7.2.2.4. Ictiofauna 

Foi realizado o levantamento da ictiofauna nos córregos no perímetro da área de 

estudo. As coletas foram realizadas com o uso de uma peneira devido à baixa profundidade (30 – 90 

cm na maioria do córrego) e largura do curso dágua (aproximadamente 3 metros) que era passada 

em toda a extensão do mesmo. Adicionalmente foi utilizada uma tarrafa 2,5 m de diâmetro, malha 3 

cm entre nós, para peixes de médio a grande porte. Os exemplares capturados foram identificados, 

fotografados e todos foram soltos, vivos, nos ambientes de origem. A identificação foi realizada com 

o auxílio de chave especializada (Buckup et al. 2007). 

Foram registradas três famílias de peixes: Characidae com duas espécies (Astyanax 

altiparanae e Astyanax fasciatus), Pimelodidae (Pimelodus sp.) e Loricariidae (Cascudos spp.) com 

vários morfotipos de Cascudos (Figura 107). O número de registros em relação à ictiofauna regional é 

consideravelmente baixa. É provável que outras espécies ocorram na área de estudo (e.g. curimbatá: 

Prochilodus lineatus e piraputanga: Brycon sp.), comum em condições análogas à área, porém não 
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constou em nossa amostragem. Nenhuma das espécies registradas diretamente é considerada 

ameaçada, segundo os critérios do MMA (2008). 

Quadro 18. Exemplares da ictiofauna encontrados na área de estudo. 

Família Espécie Nome popular 

Pimelodidae  Pimelodus sp. Mandi 

Characidae Astyanax altiparanae Lambari 

Characidae Astyanax fasciatus Lambari 

Loricariidae Cascudos spp. Cascudo 

 

 
Figura 107. Levantamento da Ictiofauna, com alguns exemplares de Cascudos. 
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 Áreas de preservação permanente - APP 7.2.3.

Além dos Córregos Lajeado e Poção foi também identificada uma nascente onde 

ocorrem nascentes difusas de baixa vazão, que dispersam em superfície, essenciais para alimentar o 

fluxo d’água do Córrego Poção (Figura 108) e áreas úmidas com características de veredas. 

 
Figura 108. Identificação da nascente. 

a) Ocorrência de solos hidromórficos; b) área brejosa com ocorrência de espécies vegetais herbáceas típicas 
de veredas, e c) formação de um pequeno curso d’água a partir da nascente. 

 
 

O Córrego Poção, nos limites da área do empreendimento, possui alguns atributos 

distintos. Na porção à montante, o córrego está envolto de áreas úmidas, com ocorrência de solos 

hidromórficos e predominância de vegetação hidrófila, portanto, ambientes típicos de veredas. 

Contudo, a partir de trecho mais à jusante próxima à confluência com o córrego Lajeado, passa a 

formar um leito rochoso, bem definido, cuja dimensão em largura é de aproximadamente 3 metros 

(Figura 109).  

Quanto ao córrego Lajeado, todo o trecho da área do empreendimento e seu 

entorno, também possui um leito regular bem definido. A largura do canal de escoamento atinge 

aproximadamente 5 metros (Figura 109). 

 
178 

 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
 

 
Figura 109. Características dos cursos d’água existentes:  

a) Área brejosa no entorno do Córrego Poção, com presença de espécies herbáceas hidrófilas e indivíduos de buriti (Maurita flexuosa); b) Leito regular definido do 
Córrego Poção, e c) Leito regular definido. 

 
179 

 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
 

A pluralidade de elementos e características ocorrentes na área do empreendimento 

resulta na demarcação de APPs de diferentes dimensões. Assim, onde se identifica a ocorrência de 

veredas, delimitamos uma faixa com 50 metros de largura em projeção horizontal, a partir do espaço 

permanentemente brejoso e encharcado, conforme preconiza o artigo 4º, inciso XI, do Código 

Florestal. Para a nascente, aplicou-se o previsto no inciso IV, art. 4º, do mesmo dispositivo legal: “as 

áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação 

topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros” (BRASIL, 2012). 

Nos trechos em que não ocorrem áreas úmidas ao entorno dos córregos, assumindo 

estes um canal definido, delimitamos uma faixa de 30 metros de largura em projeção horizontal, a 

partir da borda da calha do leito regular, em concordância com o artigo 4º, inciso I, “a”, do Código 

Florestal, uma vez que a largura do canal, tanto do córrego Lajeado, quanto do córrego Poção, não 

excede 10 metros. 

A Figura 110 apresenta a localização dos elementos do meio físico e biológico 

ocorrente na área do empreendimento e as respectivas APPs incidentes, formando o mosaico de 

áreas que devem ser permanente preservadas, mesmo após a implantação do empreendimento 

proposto. 
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Figura 110. Áreas de Preservação Permanente. 
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 Unidades de conservação e outras áreas protegidas 7.2.4.

No município de Campo Grande/MS localizam-se seis unidades de conservação da 

natureza. Destas, três são instituídas pelo Poder Público Municipal e três pelo Poder Público 

Estadual, totalizando 108.791,69 ha com algum tipo de proteção, sendo que somente 0,28% desse 

contingente de área é de proteção integral.  

As UCs municipais são Áreas de Proteção Ambiental (APAs), consideradas pelo SNUC 

como de uso sustentável, cuja exploração do ambiente pode ocorrer de maneira a garantir a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 

biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente 

viável (BRASIL, 2000). São elas: APA dos Mananciais do Córrego Lajeado (APA do Lajeado), APA da 

Bacia do Córrego Ceroula (APA do Ceroula) e APA dos Mananciais do Córrego Guariroba (APA do 

Guariroba).  

Além das APAs, são unidades de conservação também o Parque Estadual Matas do 

Segredo (PEMS), Parque Estadual do Prosa (PEP) e a Reserva Particular de Patrimônio Natural da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (RPPN/UFMS).  

A Figura 111 localiza o empreendimento e as unidades de conservação da natureza 

existentes no município.  

 
Figura 111.  Localização das Unidades de Conservação da Natureza. 
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A unidade de conservação mais próxima da área do empreendimento é a APA do 

Lajeado, limitada à porção superior da bacia do córrego de mesmo nome, estando uma parte dentro 

do perímetro urbano do município e outra em área rural. Ao se instituir a APA, o objetivo principal foi 

o de recuperar, proteger e conservar o córrego Lajeado, suas nascentes e afluentes.  

 

 
Figura 112. Localização da área em relação à APA do Lajeado. 
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Ainda com relação ao empreendimento, sua localização não se encontra inserida nos 

limites de nenhuma das áreas unidades de conservação e, segundo o relatório (Anexo 09) gerado 

pelo Sistema Interativo de Suporte ao Licenciamento Ambiental (SISLA), disponível na plataforma do 

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), também não se localiza em terras 

indígenas, ou em Zonas de Amortecimento das UCs, sejam elas definidas pelos instrumentos de 

criação das unidades ou nos casos enquadrados na Resolução CONAMA n. 428/2010 (CONAMA, 

2010). 

O Quadro 19 apresenta as distâncias do empreendimento às Unidades de 

Conservação da Natureza existentes no Município, obtidos a partir do relatório do SISLA/IMASUL. 

 

Quadro 19. Distância do empreendimento às Unidades de Conservação. 

Unidade de Conservação Distância do Empreendimento 

APA do Lajeado 0,426 km 
RPPN/UFMS 4,466 km 
APA do Guariroba 7,182 km 
PEMS 14,582 km 
PEP 7,958 km 
APA do Ceroula mais de 15 km 

 

Ainda considerando as áreas com algum regime de proteção ambiental, insta 

observar que uma parcela da área do empreendimento insere-se nos limites da ZEIA B06, conforme 

Figura 113 adiante, o que é determinante no planejamento do empreendimento em questão.  

 

 

 
184 

 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
 

 

 
Figura 113. Localização da zona especial de interesse ambiental. 
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7.3. DIAGNÓSTICO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

 Aspectos históricos 7.3.1.

Campo Grande/MS, foi fundada por José Antônio Pereira que aqui chegou em 21 de 

junho de 1872, se estabelecendo em terras desabitadas da Serra de Maracaju, na confluência dos 

córregos que posteriormente foram denominados Prosa e Segredo, onde hoje se situa o Horto 

Florestal.  

Com clima e situação geográfica privilegiada a região atraiu o interesse de imigrantes 

de outros estados da federação como do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e outros que viram 

aqui uma terra de oportunidades, principalmente voltada para agropecuária e assim se sucedeu com 

o estabelecimento de grandes fazendas de criação de gado que passaram a integrar e fornecer para 

o mercado nacional. 

Nos anos de 1914 chegou aqui a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e o Exército 

Brasileiro que com a instalação do seu regimento contribuíram de forma significativa para o 

desenvolvimento da cidade e do centro oeste. A cidade foi assim se tornando polo de 

desenvolvimento dessa região e atraindo também imigrantes japoneses, árabes e outros que aqui se 

instalarão consolidando esse crescimento. 

A área da intervenção teve como seu uso até a data atual a exploração da atividade 

de criação de gado, porém em face principalmente da urbanização do seu entorno e localização no 

perímetro urbano, este tipo de atividade se tornou inviável e basicamente obrigou sua paralisação. 

Hoje essas criações estão sendo removidas para outras propriedades em zona rural. 

 

 Adensamento e perfil populacional 7.3.2.

A população de Campo Grande/MS conforme contagem do IBGE atingiu um total de 

843.120 pessoas em 2014 e durante as últimas décadas o município experimentou um importante 

crescimento populacional, tendo este número de habitantes multiplicado por 5,6 vezes entre 1970 e 

2010. 

No período de 2000 a 2010 a taxa média geométrica de crescimento anual foi da 

ordem de 1,72% com um incremento populacional de 123.176 novos habitantes. Neste censo de 

2010 observou-se a continuidade da predominância da população feminina sobre a masculina, sendo 

para cada 100 mulheres apenas 94,05 homens. 
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Tabela 29. Perfil demográfico das Regiões Urbanas, Distritos e município de Campo Grande/MS - 2010. 

Variáveis Campo  
Grande 

Regiões Urbanas Distrito de 
Anhanduí 

Distrito de 
Rochedinho 

Demais 
áreas rurais Total Anhanduizinho Bandeira Centro Imbirussu Lagoa Prosa Segredo 

População total 786.797 774.202 185.558 113.118 71.037 98.752 114.447 82.328 108.962 4.267 1.093 7.235 
População masculina 381.333 374.202 89.927 54.853 32.482 47.692 55.379 41.078 52.791 2.350 609 4.172 
População feminina 405.464 400.000 95.631 58.265 38.555 51.060 59.068 41.250 56.171 1.917 484 3.063 
População com idade de 0 a 4 anos 56.961 56.090 14.809 8.084 3.091 6.777 8.656 5.776 8.897 243 60 568 
População com idade de 0 a 14 anos 178.020 175.103 46.017 25.218 10.249 22.074 26.909 17.773 26.863 944 235 1.738 
População com idade de 15 a 64 anos 556.055 547.219 129.088 81.013 51.308 69.463 80.417 59.793 76.137 3.041 752 5.043 
População com idade de 65 anos ou mais 52.722 51.880 10.453 6.887 9.480 7.215 7.121 4.762 5.962 282 106 454 
Proporção da população no total do 
município (%) 100,00 98,40 23,58 14,38 9,03 12,55 14,55 10,46 13,85 0,54 0,14 0,92 

Mulheres em idade fértil (15 a 49 anos)¹ 232.733 229.711 55.450 34.318 20.435 28.964 33.868 23.944 32.732 1.126 237 1.659 
Idade média 31,69 31,69 30,23 31,45 38,21 32,18 31,21 31,74 30,16 32,37 36,68 31,48 
Idade mediana² 28,89 28,86 27,75 28,79 36,39 30,27 28,50 30,23 27,78 31,62 37,79 30,66 
Razão de sexo (%)³ 94,05 93,55 94,04 94,14 84,25 93,40 93,75 99,58 93,98 122,59 125,83 136,21 
Razão crianças/mulheres (‰)4 244,88 244,31 267,07 235,56 151,26 233,98 255,58 241,23 271,81 215,81 253,16 342,37 
Índice de envelhecimento (%)5 29,62 29,63 22,72 27,31 92,50 32,69 26,46 26,79 22,19 29,87 45,11 26,12 
Razão de dependência demográfica (%)6 41,50 41,48 43,75 39,63 38,45 42,16 42,32 37,69 43,11 40,32 45,35 43,47 
Razão de dependência dos idosos (%) 9,48 9,48 8,10 8,50 18,48 10,39 8,86 7,96 7,83 9,27 14,10 9,00 
Razão de dependência dos jovens (%) 32,01 32,00 35,65 31,13 19,98 31,78 33,46 29,72 35,28 31,04 31,25 34,46 
Taxa média geométrica de crescimento 
anual (%) - 2000-2010 1,72 1,70 2,00 1,59 -0,63 0,95 1,47 3,48 2,82 2,05 1,52 3,98 

Área (ha) 809.294,99  35.302,78 6.192,03 6.236,26 2.011,50 5.742,91 5.057,12 5.565,46 4.497,50 723,29 55,58 773.213,34  
Densidade demográfica (hab/ha)  97,22 km²        21,93         29,97         18,14        35,32        17,20        22,63  14,79        24,23           5,90         19,67             0,01  
Domicílios particulares permanentes 249.800 245.769 57.845 36.197 25.551 30.908 35.568 25.249 34.451 1.473 404 2.154 
Moradores em domicílios particulares 
permanentes 780.014 768.271 184.501 112.769 70.608 98.611 114.206 79.293 108.283 4.159 1.077 6.507 

Média de moradores por domicílio 3,12 3,13 3,19 3,12 2,76 3,19 3,21 3,14 3,14 2,82 2,67 3,02 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Elaboração: PLANURB. In PLANUR, 2017. 
(1) Sob a ótica demográfica, as mulheres em idade fértil são aquelas com idade de 15 a 49 anos. 
(2) É a idade que divide o total da população em dois blocos numericamente iguais. 
(3) Expressa o número de homens para cada grupo de 100 mulheres. 
(4) É o número de crianças menores de 5 anos de idade por mil mulheres de 15 a 49 anos de idade. Esta medida é utilizada como indicador aproximado da fecundidade, quando não se dispõe de dados detalhados sobre nascimentos. 
(5) Expressa o número de idosos (65 anos e mais de idade) para cada grupo de 100 jovens (0 a 14 anos de idade).  
(6) Mede o peso da população em idade potencialmente inativa (0 a 14 anos e 65 anos ou mais) sobre a população potencialmente ativa (15 a 64 anos de idade). Este indicador expressa o número de pessoas em idades potencialmente inativas 
para cada grupo de 100 pessoas economicamente ativas. 
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Tabela 30. Perfil demográfico da Região Urbana do Bandeira - 2010. 

Variáveis Carlota Dr. 
Albuquerque 

Jardim 
Paulista 

Maria 
Aparecida 
Pedrossian 

Moreninha Rita 
Vieira 

São 
Lourenço Tiradentes TV 

Morena Universitário Vilasboas 

População total 5.705 3.283 3.344 9.326 22.711 13.693 2.636 21.896 2.132 21.704 6.688 
População masculina 2.675 1.602 1.568 4.406 10.961 6.814 1.217 10.637 1.016 10.669 3.288 
População feminina 3.030 1.681 1.776 4.920 11.750 6.879 1.419 11.259 1.116 11.035 3.400 
População com idade de 0 a 4 anos 370 173 165 693 1.698 1.146 167 1.620 106 1.556 390 
População com idade de 0 a 14 anos 1.111 551 526 2.074 5.531 3.414 463 5.051 340 4.927 1.230 
População com idade de 15 a 64 anos 4.159 2.494 2.496 6.750 15.814 9.599 1.998 15.594 1.572 15.564 4.973 
População com idade de 65 anos ou mais 435 238 322 502 1.366 680 175 1.251 220 1.213 485 
Proporção da população no total da Região 
Urbana (%) 5,04 2,9 2,96 8,24 20,08 12,11 2,33 19,36 1,88 19,19 5,91 

Mulheres em idade fértil (15 a 49 anos) 1.772 1.027 1.023 2.963 6.637 4.172 827 6.690 631 6.569 2.007 
Idade média 33,6 33,45 35,41 30,91 30,77 29,53 34,11 30,87 36,57 30,99 34,33 
Idade mediana 31,72 30,67 32,24 28,23 28,19 27,51 32,02 28,43 35,21 28,4 32,96 
Razão de sexo (%) 88,28 95,3 88,29 89,55 93,29 99,06 85,76 94,48 91,04 96,68 96,71 
Razão crianças/mulheres (‰) 208,8 168,45 161,29 233,88 255,84 274,69 201,93 242,15 167,99 236,87 194,32 
Índice de envelhecimento (%) 39,15 43,19 61,22 24,2 24,7 19,92 37,8 24,77 64,71 24,62 39,43 
Razão de dependência demográfica (%) 37,17 31,64 33,97 38,16 43,61 42,65 31,93 40,41 35,62 39,45 34,49 
Razão de dependência dos idosos (%) 10,46 9,54 12,9 7,44 8,64 7,08 8,76 8,02 13,99 7,79 9,75 
Razão de dependência dos jovens (%) 26,71 22,09 21,07 30,73 34,98 35,57 23,17 32,39 21,63 31,66 24,73 
Área (ha) 139,49 113,36 129,44 1.103,83 1.758,09 844,09 72,96 778,46 86,63 911,47 298,44 
Densidade demográfica (hab/ha)  40,9 28,96 25,83 8,45 12,92 16,22 36,13 28,13 24,61 23,81 22,41 
Domicílios particulares permanentes 1.906 1.189 1.187 3.054 6.959 4.172 953 7.035 695 6.912 2.135 
Moradores em domicílios particulares 
permanentes 5.701 3.280 3.319 9.312 22.622 13.684 2.607 21.756 2.128 21.683 6.677 

Média de moradores por domicílio 2,99 2,76 2,8 3,05 3,25 3,28 2,74 3,09 3,06 3,14 3,13 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Elaboração: PLANURB. In PLANUR, 2017. 
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Na área de influência direta do empreendimento, avaliamos os Bairros Moreninha e 

Universitário, tomando desse último apenas a parte que se localiza ao sul da Av. Guaicurus com a 

divisa da área, aproximadamente 50% de sua população. 

Na tabela abaixo traduzimos os dados populacionais das áreas citadas. 

Tabela 31. Distrituição populacional do bairro Moreninha e parte do Bairro Universitário. 
POPULAÇÃO MORENINHA UNIVERSITÁRIO TOTAL 

Total do Bairro 22.711 10.852 33.563 

População Masculina 10.961 5.335 16.296 

População Feminina 11.750 5.517 17.267 

População com Idade de 0 a 4 anos 1.698 778 2.476 

População Idade de 5 a 14 anos 3.833 1.685 5.518 

População Idade de 15 a 64 anos 15.814 7.782 23.599 

População Idade de 65 anos ou mais 1.366 606 1.972 

Razão de Sexo (% de homens para grupo de 100 
mulheres) 

93,29 96,68 - 

Idade Média 30,77 28,5 - 

Densidade Demográfica (hab/ha) 12,92 23,81 - 

Taxa média geométrica de crescimento anual 
2007-2010 

0,5 2,54 - 

Média de Moradores por Domicílio 3,25 3,14 - 

Fonte: PLANURB, 2017 

Como podemos retirar da tabela, o bairro Moreninha possui uma população de 

22.711 habitantes e densidade demográfica de 12,92 hab/ha com taxas médias geométricas de 

crescimentos anual de 0,5%. Já o Bairro Universitário tem uma população de 10.852 habitantes e 

densidade demográfica de 23,81 hab/ha com taxa media de crescimento populacional de 2,54%. 

Com base nas informações coletadas é possível observar os dados de densidade 

demográfica e taxas medias geométricas de crescimentos diferentes em cada bairro, o que nos induz  

a considerar para este estudo os dados da região urbana do Bandeira que apresenta taxa de 1,59% 

com densidade demográfica de 18,17 hab/ha.  

Quadro 20. Incremento na densidade populacional no Bairro Moreninha e Universitário 
 Entorno 2010 Entorno 2020 Entorno 2035 

Sem Loteamento Sem Loteamento Com Loteamento 
População residente nos bairros: 

Moreninha e Universitário. 
33.563 39.297 57.493 

Taxa média crescimento anual (%) 
2000 a 2010 - Região Bandeira 

1,59 1,59 1,59 + 
Incremento/Loteamento 

Incremento anual população 
residente 

- 5.734 18.196 

Área em hectare 2.213,83 2.213,83 2.213,83 + 242,65 = 
2.456,48 

Densidade demográfica hab/ha 15,16 17,75 23,40 
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Nos dados acima, está se considerando a somatória da população nos bairros 

Moreninha e Universitário e seu crescimento a partir de 2010, sendo observada neste ano uma 

população de 33.563 habitantes e densidade demográfica de 15,16 habitantes/hectare. Adotando-se 

a taxa média de crescimento anual da área de 1,59 % aa, teremos em 2020 nesta área de influência 

uma população de 39.297 habitantes (sem o parcelamento), o que elevará a densidade demográfica 

para 17,75 habitantes/hectare. Em 2020, quando se iniciar a ocupação dos loteamentos e 

considerando 80% de ocupação em um horizonte de 15 anos, teremos um incremento na população 

da região em aproximadamente 11.482 novos moradores que acrescido da taxa natural de 

crescimento populacional totalizará 57.493 habitantes, aumentando a densidade demográfica para 

23,40 habitantes/hectare em 2035. 

 Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural 7.3.3.

O conceito de paisagem urbana resulta de um conjunto de diversos elementos que  

se relacionam no espaço urbano como as ruas, edifícios, praças, etc. Está associado as nossas 

percepções, interpretado por aquilo que não vemos mais podemos sentir, pelo que nos leva a 

identificação e construção de um modelo de lugar.  

Dois aspectos importantes foram analisados neste estudo: a qualidade e 

sensibilidade visual da paisagem da área diretamente afetada e na sua área de influência, 

considerando na primeira análise a harmonia, o equilíbrio, a diversidade, sua sustentabilidade e sua 

riqueza e na segunda o seu valor paisagístico e sua capacidade de absolver alterações em seus 

aspectos visuais. 

Analisadas sobre essa ótica as áreas objeto não constituem nenhum patrimônio 

natural o de valor preservacionista ou mesmo de contemplação com características visuais elevadas, 

por se tratar de área de pastagem e de ocupação por moradias populares. 

   
Figura 114. Vista da área do bairro Nova Jerusalém (A) e do bairro Nova Capital (B) 

 

 

A B 
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Figura 115. Vista da área da Vila Moreninha III (A) e da Av. Zilá C. Machado (B) 

Na área de influência direta, observa-se a existência de loteamentos não urbanizados 

com condições precárias de ocupação e baixa qualidade urbana, isto é, ruas sem pavimentação, sem 

saneamento de básico (esgoto), sem áreas de lazer, serviços públicos deficientes e ocupados por 

moradias populares edificadas sem muita qualidade técnica, construindo assim uma paisagem 

urbana inadequada e de percepção desconfortável.  

 

   
Figura 116. Vista da área da Vila Nova Jerusalém (A) e da Vila Nova Capital (B) 

 

   
Figura 117. Vista da área da Vila Nova Jerusalém (A) (B) 

 

A B 

A B 
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 Atividades econômicas da região 7.3.4.

Campo Grande/MS desponta como um polo de desenvolvimento na região centro 

oeste, com atividade econômica em crescimento e com bons indicadores, conforme observado em 

dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 

Agricultura Familiar. 

A produção agricula destaca-se com os produtos como cana-de-açucar, soja e milho. 

Referene aos rebanhos, temos os bovinos e o principal produto agropecuário é o leite. Os ramos de 

atividades com maior destaque é o ramo de construção de edifícios seguido por confecção de roupas 

e artigos de vestuário e acessórios. 

A região onde hoje se projeta a inserção do empreendimento possui uma cadeia de 

atividades econômicas implantadas e bastante ativa, se caracterizando como um polo de 

desenvolvimento econômico em expansão e facilmente identificado pela constatação de algumas 

empresas de pequeno e médio porte localizadas na área, tais como: Tratavel Madeiras, Rivesa/Volvo, 

CCR MS Vias, Transportadora Bortoli, Rodocap, Lontano Transportes, Michelin, Mécari Distribuidora 

de Materiais de Construção, Fort Atacadista, Maseal Compensados, Recicladora, Indústria de Tintas 

Velutex, Cruzeiro do Sul Transportes, Braspress Transporte e Logística, Transportadora São Vicente, 

Viação Cidade Morena, LM vidros temperados, Energisa, Ancora Hotel, Cincal Pneus e Recapagens, 

Mademaior Madeiras, Ceramitelha, Matpar Indústria e Comércio, Semalo Indústria e Comércio de 

Alimentos, Quimplast, Cervejaria Ambev  e outras, além de supermercados, açougues, farmácias, 

academia, loja de móveis, salões de beleza, bancos, postos de abastecimento de veículos 

automotores, colégios, clínicas odontológicas, veterinárias, borracharias, óticas, funilaria, mecânica, 

lava jato, conveniências, autopeças, vidraçarias, loja de materiais de construção, pizzarias, gráficas, 

pets shop, etc. Abriga também o Polo Industrial Sul, em fase de instalação pela prefeitura, como 

parte de seu programa de fomento a industrialização da cidade. Seguem abaixo fotos de alguns 

desses empreendimentos instalados na região. 
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Figura 118. Mécari Distribuidora Ltda                                        Figura 119.  Fort Atacadista 

     
Figura 120.  Braspress Transporte                               Figura 121.  Matpar Pré Moldados 

 

   
    Figura 122.  Velutex, Avenida Gury Marques                                     Figura 123. Máquinas pesadas 
 

   
                   Figura 124. Comércio de oxigênio                             Figura 125. Volvo – venda de veículos pesados      
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As empresas citadas contribuem de forma significativa para geração de emprego e 

renda não só para a população local, como de outros pontos da cidade e tem papel importante nos 

tributos estaduais e municipais e na expansão econômica do município.  

Em Campo Grande/MS a política de desenvolvimento econômico é conduzida pela 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia – SEDESC, que 

instituiu o Programa de Incentivos ao Desenvolvimento Econômico e Social da cidade – PRODES. 

Como medida de implementação do programa o município implantou quatro Polos 

Empresariais, sendo que o Polo Empresarial Sul denominado Wilmar Levandoviski está em fase de 

instalação e é lindeiro a área em estudo. 

Próximo a região encontra-se também em fase de implantação o Terminal Intermodal 

de Cargas que tem como alguns de seus objetivos: 

- reduzir os custos operacionais com logística; 

- reduzir o trânsito de veículos pesados na área urbana do município; 

- racionalizar os serviços de coleta e entrega de mercadorias; 

- reduzir o tempo de espera para carga e descarga; 

- melhorar o uso da estrutura de transportes existentes, com a interligação 

rodoviária, ferroviária e aeroviária; 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 126. Localização da área em relação ao Terminal Intermodal de Cargas – TIC. 
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Quando concluída sua instalação o Terminal representará um forte atrativo para o 

setor de logística, um gerador de empregos para população da região e propiciará condições 

favoráveis para o desembaraço aduaneiro de produtos destinados a exportação.    

A análise do cenário e atividades econômicas já presentes na região aponta para uma 

necessidade de lotes urbanizados para ocupação não só por moradias como também por novas 

empresas que buscam aproximação com bairros com demanda de mão de obra disponível e 

infraestrutura adequada para seu desenvolvimento. 

 Geração de emprego e renda 7.3.5.

Em Campo Grande/MS a evolução do emprego formal em maio/2018 pode ser 

analisada pelos dados indicados nas tabelas adiante, conforme o CAGED/MTE.  

Tabela 32. Evolução do emprego formal em Campo Grande/MS – maio/2018 

TOTAL DE ADMISSÕES TOTAL DE DESLIGAMENTOS SALDO VARIACÃO EMPREGOS % * 
 

MAIO/2018 
7.908 7.704 204 0,10 

NO ANO** 
41.077 39.199 1.878 0,97 

EM 12 MESES*** 
92.833 94.145 -1.312 -0,66 

* A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior. 
** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relativa toma como referência os estoques do mês atual e do mês de dezembro do ano t-

1, ambos com ajustes. 
*** Resultados acrescidos dos ajustes; a variação relative toma como referência os estoques do mês atual e do mesmo mês do ano 

anterior, ambos com ajustes. 
FONTE: MTE – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

 

As tabelas que se seguem traduzem a distribuição da população economicamente 

ativa e as faixas de renda desses trabalhadores. 

Tabela 33. População por condição de atividade em Campo Grande/MS e Mato Grosso do Sul 
Condição de atividade Campo Grande Mato Grosso do Sul 

Economicamente ativas 435.728 1.258.710 
Economicamente ativas - ocupadas 407.145 1.180.477 
Economicamente ativas - desocupadas 28.583 78.233 
Não economicamente ativas 238.002 801.013 
Total 673.730 2.059.723 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 - Resultados Gerais da Amostra. Elaboração: PLANURB. In PLANURB, 2017 
Nota: Consideraram-se as pessoas de 10 anos ou mais de idade. 

 

Segundo PLANURB, 2017, a população de Campo Grande trabalha 

predominantemente nas atividades de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, 

construção civil, serviços domésticos e administração pública. 
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Tabela 34.  Rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares permanents e da população (R$) em 
Campo Grande/MS – 2010. Região Urbana do Bandeira. 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Elaboração: PLANURB. In PLANURB, 2017. 
Nota: Consideraram-se as pessoas de 10 anos ou mais de idade. 

 

Na fase de implantação do empreendimento haverá a geração de 80 (oitenta) 

empregos diretos em cada uma das três etapas previstas, com oferta de frentes de trabalho para 

profissionais de vários segmentos como: engenheiros, técnicos de construção civil, encarregados de 

obra, pedreiros, carpinteiros, armadores, serventes, vigias, operadores de máquinas pesadas, 

motoristas, técnicos de segurança no trabalho, etc.  

Estes postos de trabalho exigirão formação que transita do ensino básico ao 

especializado, com geração de renda na faixa de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a R$8.000,00 

(oito mil reais), com o devido registro em carteira de trabalho, contribuindo para minimizar as altas 

taxas de desemprego hoje presente na cidade e em todo país.  

 Geração de tributos 7.3.6.

Campo Grande/MS como a maioria das cidades brasileiras também vem sofrendo 

com os reflexos de uma economia fraca, com baixo crescimento e altas taxas de desemprego. A 

arrecadação municipal apesar de apresentar taxas gerais de crescimento nos últimos quatro anos, 

ainda é pequena e demonstra o pouco desenvolvimento de alguns de seus setores. Os números 

apurados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e 

Agricultura Familiar apontam esses resultados. 

 

Tabela 35. Arrecadação de ICMS, por atividade econômica – 2012-2016. 

Especificação (R$ 1,00) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Comércio 681.340.948,58 822.613.161,89 970.396.118,05 970.082.027,49 1.081.338.478,70 
Indústria 126.789.402,21 131.849.166,86 135.908.449,68 131.356.930,08 170.419.827,88 

Região  
Urbana Bairros 

Rendimento nominal médio 
mensal dos domicílios particulares 

permanentes (R$) 

Rendimento nominal médio 
mensal da população (R$) 

Total Homens Mulheres 

Ba
nd

ei
ra

 

Carlota 3.259,12 1.251,07 1.646,16 912,89 
Dr. Albuquerque 2.348,71 948,99 1.232,96 685,46 
Jardim Paulista 3.186,81 1.270,05 1.630,92 959,41 
Maria Aparecida Pedrossian 2.711,60 1.033,73 1.347,96 757,64 
Moreninha 1.605,60 583,28 736,76 442,49 
Rita Vieira 2.475,54 903,25 1.119,94 691,02 
São Lourenço 5.506,56 2.264,65 3.020,27 1.617,83 
Tiradentes 2.641,72 998,31 1.224,21 789,97 
TV Morena 6.676,94 2.406,60 3.289,86 1.620,22 
Universitário 1.777,94 659,91 863,29 465,79 
Vilasboas 5.678,23 2.055,64 2.758,19 1.395,11 
Total 2.687,73 985,33 1.263,68 728,21 
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Pecuária 49.297.354,95 48.054.203,44 47.227.066,78 42.748.078,88 61.669.699,59 
Agricultura 36.394.755,63 44.485.001,00 57.270.302,95 76.309.740,11 50.657.459,61 

Serviços 483.068.208,45 477.369.195,09 517.603.795,23 659.112.799,32 569.108.834,65 
Eventuais 7.343.617,41 9.273.015,11 7.932.527,80 6.555.019,48 7.487.279,76 

Total 1.384.234.287,23 1.533.643.743,39 1.736.338.260,49 1.886.164.595,36 1.940.681.580,19 
FONTE: MATO GROSSO DO SUL, 2018. 

 
 

Tabela 36. Receitas próprias municipais – 2012-2016 

Receitas 
(R$ 1,00) 

2012 2013 2014 2015 2016 
I.P.T.U 228.642.673,61 233.732.198,66 287.392.976,99 285.479.849,22 312.616.474,07 
I.T.B.I 37.699.802,10 39.866.403,80 45.200.652,64 48.397.244,82 52.286.435,07 
I.S.S. 217.145.085,34 230.448.703,92 271.560.157,15 266.217.335,05 274.870.663,07 
Taxas 26.486.657,57 28.082.526,55 32.496.244,16 32.654.361,55 35.560.051,80 

Contribuição de Melhoria 5.678.624,50 3.885.115,52 3.281.356,05 2.033.666,05 1.354.895,48 
Receita de Contribuição 56.183.610,72 51.335.620,66 55.857.108,84 56.719.407,93 83.867.700,90 

Receita Patrimonial 70.886.643,97 22.734.035,46 6.787.324,49 9.397.813,66 19.812.623,87 
Receita Agropecuária - - - - - 

Receita Industrial 4.767.024,29 422.341,37 507.407,28 340.974,67 5.459.700,51 
Receita de Serviços 9.013.392,77 34.478,61 34.910,59 46.254,91 19.267.159,33 

Receita da Dívida Ativa 11.683.533,66 15.293.544,76 44.393.223,56 14.714.557,52 26.953.343,08 
Outras Receitas Correntes 37.860.873,66 9.937.733,38 14.573.224,44 28.233.021,58 27.781.323,89 

Total 706.047.922,19 635.772.702,69 762.084.586,19 744.234.486,96 859.830.371,07 
FONTE: MATO GROSSO DO SUL, 2018. 

 
Tabela 37. Produto Interno Bruto e PIB per capita – 2011-2015 

Descrição 
VALORES 

2011 2012 2013 2014 2015 

Valores Correntes (R$1 000) 17.619.330,27 19.158.167,40 20.729.778,99 23.902.135,36 24.257.415,46 

PIB Per capita (R$1,00) 22.127,83 23.787,23 24.905,06 28.349,62 28.417,05 

FONTE: MATO GROSSO DO SUL, 2018. 
 

Os investimentos previstos para a implantação total dos loteamentos são da ordem 

de R$99.480.000,00 (Noventa e nove milhões quatrocentos e oitenta mil reais) e sobre todo esse 

valor haverá incidência de tributos de toda natureza. 

Da implantação da infraestrutura até a pós ocupação, tributos municipais como ISS, 

ITBI e IPTU, tributos estaduais como ICMS (Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços) e 

federais como as contribuições sociais COFINS e PIS e o IPI (Imposto sobre produto industrializado) 

serão sempre gerados em decorrência da dinâmica econômica da ocupação do empreendimento. 

 

 Valorização imobiliária 7.3.7.

A área onde se desenvolverá o projeto de urbanização encontra-se em estágio 

natural com pequena atividade de criação de gado que está em processo de remoção, e é ladeada 
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por bairros que contrastam em termos de desenvolvimento, do ponto de vista da ocupação, 

infraestrutura, atividade econômica instalada e instituições públicas e privadas.   

O empreendimento propõe mudanças para região com oferta de lotes urbanizados, 

isto é, com toda infraestrutura de saneamento básico, energia elétrica, drenagem, pavimentação 

asfáltica, arborização de ruas e avenidas e com isso a promoção e reformulação do desenho urbano 

local valorizando e incentivando sua ocupação com melhoria dos níveis de qualidade de vida. 

Esse conjunto de intervenções urbanísticas  certamente induzirá o desenvolvimento  

pois o empreendimento localiza-se em região com pontos fortes e atrativos para expansão urbana, 

como grandes empresas já instaladas, nas áreas: comercial, industrial e serviços, gerando oferta de 

emprego e renda a população local. A região conta também com uma rede de serviços públicos na 

área de educação, saúde, segurança, lazer, assistência social e é assistida pelo transporte público 

com terminal de transbordo na região que facilita o deslocamento para qualquer ponto da cidade. 

 Infraestrutura existentes e demandas 7.3.8.

7.3.8.1. Saneamento básico: água e esgoto 

Em Campo Grande/MS o saneamento básico é concessionado a Empresa Águas 

Guariroba S. A. que responde assim pela exploração dos serviços de redes de abastecimento de água 

e rede de coleta de esgoto. 

Conforme Perfil Socioeconômico, 2017, a água utilizada no fornecimento a 

população é proveniente parte de mananciais superficiais e parte de captação subterrânea e são 

tratadas em duas estações: ETA Guariroba e ETA Lajeado. O tratamento é feito com sistema 

convencional – floculação, decantação, filtração, desinfecção por cloro e fluoretação e este processo 

é rigorosamente acompanhado por laboratório de controle de qualidade, implantado na ETA 

Guariroba, o qual assegura excelente padrão de potabilidade da água distribuída, atendendo a 

Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde.  

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Campo Grande/MS, o consumo 

diário per capta é de 150L/hab.dia, considerando o horizonte de completa ocupação do 

empreendimento a demanda estimada será de 2.152,8 m³/dia de água para atendimento aos 

loteamentos.  

Conforme citado no Plano Municipal de Saneamento Básico de Campo Grande/MS, é 

estimada a geração de 105 L/hab.dia de esgoto, considerando o horizonte de completa ocupação do 

empreendimento a demanda estimada será de 1.506,96 m³/dia de esgoto a ser coletado e tratado 

para atendimento aos loteamentos. 
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Figura 127. Mapa de cobertura da rede de esgoto 

proximo a área em estudo. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS 

Figura 128. Mapa de cobertura da rede de água 
proxima a área em estudo. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS 
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7.3.8.2. Energia elétrica 

A Empresa ENERGISA responde pela concessão da distribuição de energia elétrica no 

município com sistema elétrico incorporado ao Sistema Interligado Sul/Sudeste/Centro Oeste do País 

e a iluminação pública é de responsabilidade da prefeitura municipal. 

O mapa abaixo indica a região coberta pelos serviços distribuição de energia elétrica. 

 

 
Figura 129. Mapa da Rede de Energia Elétrica próxima a área em estudo. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS 
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7.3.8.3. Resíduos sólidos 

O serviço de coleta de lixo domiciliar é executado pela concessionaria SOLURB Soluções 

Ambientais, em todo perímetro urbano do município, sendo esta subdividida em cinco regiões para 

organização das programações de coleta.  

A coleta do lixo domiciliar é realizada no bairro nos qual os loteamentos serão 

implantados e fazem parte da região 04, com programação de coleta ás segundas, quartas e sextas-

feiras, no período diurno, iniciando a coleta as 7:30h. Os resíduos coletados tem como destino final o 

Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa 2, gerido pela concessionária e localiza-se no Macro Anel 

Rodoviário de Campo Grande/MS, entre as saídas de São Paulo e Sidrolândia, Bairro Dom Antônio 

Barbosa. 

 
Figura 130. Cobertura da coleta de lixo domiciliar. 

A coleta seletiva dos resíduos sólidos é um sistema de recolhimento de materiais 

recicláveis. O sistema de coleta no município de Campo Grande/MS são duas as modalidades 

praticadas, a porta a porta (ou domiciliar) e em locais de entrega voluntária (LEV). A coleta porta a 

porta é semelhante à coleta domiciliar convencional, porém, os veículos coletores percorrem as 

residências em dias e horários específicos que não coincidam com a coleta convencional. Atualmente 

apenas parte da capital conta com o sistema de coleta seletiva, sendo ampliado gradativamente, ano 

a ano. 

Os resíduos oriundos da coleta seletiva são destinados a Unidade de Triagem de 

Resíduos - UTR, inaugurada em agosto de 2015, que possui capacidade de processamento de 

aproximadamente 100 toneladas diárias.  
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Figura 131. Unidade de triagem de resíduos (A), Local de Entrega Voluntária - LEV (B) 

 
A coleta do lixo reciclável (coleta seletiva) é realizada em parte do bairro nos qual os 

loteamentos serão implantados com programação de coleta às quintas-feiras, no período diurno. No 

bairro Moreninha existem quatro pontos de entrega voluntária de recicláveis. 

  Conforme citado no Plano Municipal de Saneamento Básico de Campo Grande/MS, é 

estimada a geração de 0,8 Kg/hab.dia de resíduos, sendo assim a previsão de geração de resíduos 

com a completa ocupação do loteamento é de 11.481,6 kg/dia.  

 

7.3.8.4. Pavimentação asfáltica 

Dentro da área de influência direta verificamos pavimentação em parte das ruas, mas 

nos parcelamentos vizinhos ao empreendimento o arruamento não dispõe dessa benfeitoria e ainda 

não possui manutenção adequada do seu leito, apresentando pequenos processos erosivos e 

ocupação por mato e até mesmo entulho e lixo doméstico. 

 

   
Figura 132. Rua Araticum com Rua Manoel C. Souza (A) e Nova Jerusalém (B) 

 

A Figura 133 abaixo mostra os loteamentos cobertos por infraestruturas de 

pavimentação próximos a área em estudo. 

A B 

A B 
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Figura 133. Pavimentação próximas a área em estudo. 

Fonte: PLANURB, 2017 

 

7.3.8.5. Drenagem 

O sistema de drenagem observado na região limita-se a presença de rede de águas 

pluviais implantadas nos bairros pavimentados, sem presença de obras de macrodrenagem.  

Na região não se observa pontos de inundação e alagamentos, muito em decorrência da 

baixa ocupação do entorno e baixa impermeabilização do solo, com ruas não pavimentadas e lotes 

não edificados. 

O sistema de drenagem de Campo Grande/MS é de responsabilidade da Secretaria de 

Obras municipal e esta não dispõe de departamento específico para gestão do sistema e nem mesmo 
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cadastro atualizado da rede existente que permita localicação da macro e micro drenagem e uma 

avaliação adequada da sua capacidade hidráulica.     

 Transporte público e mobilidade urbana 7.3.9.

O sistema em Campo Grande/MS é concessionado ao Consórcio Guaicurus, tendo na 

população seu principal financiador que, juntamente com parcela do empresariado ainda assumem 

os custos da política social do governo local, que concede uma série de gratuidades a parte da 

população. Esse benefício pra uns se traduz em custos para outros que não são isentos da tarifa do 

transporte urbano.   

Na outra ponta, o sistema viário também mal planejado e pouco assistido se 

sobrecarrega em vários pontos da cidade em função de alguns fatores como: o aumento da frota de 

veículos nas ruas, bairros isolados por córregos, vazios urbanos, infraestrutura precária das vias, etc, 

que somados provocam grandes concentrações de fluxo de veículos em determinadas ruas e levam a 

população ao desconforto, ao estresse, aos longos períodos de espera em pontos de ônibus, no 

transporte coletivo, tanto no seu percurso de ida ou vinda para seu local de origem.   

A região agrupa uma parcela da população com baixa renda, assentada em bairros com 

pouca infraestrutura, distante do centro da cidade, porém ladeada por bairro de forte apelo 

desenvolvimentista como a Moreninha, que se impõe a exclusão social, atraindo para ele próprio e 

seu entorno, os serviços públicos de educação, saúde, segurança, lazer, emprego, renda e transporte.  

A Região Urbana do Bandeira, conta com 3 (três) terminais de transbordo: o Terminal 

Sebastião Rosa Pires (Terminal Guaicurus) situado na Avenida Gury Marques; Terminal Jurandir 

Santana Nogueira (Terminal Moreninha) situado na Avenida Barreiras e o Terminal Paulo Pereira de 

Souza (Terminal Morenão) situado na Avenida Costa e Silva. 

 

   
Figura 134. Terminal Guaicurus (A) e Terminal Moreninha (B) 

A B 
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Figura 135. Terminal Morenão 

 

As linhas e pontos de ônibus que atendem a área de Influência do empreendimento são 

as indicadas na Figura 198. 

Quadro 21. Linhas de ônibus no entorno 
Cód. 
Linha 

Nome da Linha Cód. 
Linha 

Nome da Linha 

126 MORENINHA 3 E 4 119 CHÁCARA DAS MANSÕES 
063 MORENINHA/ AERO RANCHO 602 GUAICURUS/ EXPRESSO 
061 A - MORENINHA/ SHOPPING CAMPO 

GRANDE/MS 
191 CENTRO OESTE/ UIRAPURU/ JD 

MENINAS 
061 B - MORENINHA/ SHOPPING CAMPO 

GRANDE/MS 
113 CENTRO OESTE/BÁLSAMO 

062 A-B – MORENINHA EXPRESSO 116 AVENIDA DOS CAFEZAIS 
191 A-B- M. SHOPPING CAMPO GRANDE/MS 

(EXECUTIVO) 
197 AV. FÁBIO ZAHRAN/ TERM. 

MORENÃO 
130 MORENINHA CENTRO/ NOTURNO 198 AERO RANCHO 
123 NOVO SÉCULO/ SANTA FELICIDADE 498 LOS ANGELES 
127 MORENINHA 3 E 4/ NOVO SÉCULO 196 TRÊS BARRAS/ MORENÃO 
199 MORENINHA 104 RECANTO DOS ROUXINÓIS 
124 ENERGISA/ TERMINAL GUAICURUS   

Fonte: http://www.assetur.com.br 
 

Com esse processo de urbanização da área espera-se sua ocupação no curto prazo e 

vital será dispor de um sistema de transporte público que atenda as demandas dos cidadãos que ali 

se instalam e permita sua mobilidade sem restrições e com qualidade. Neste sentido o 

empreendimento ofertará as melhores condições para todos os meios de locomoção público ou 

privado, pois contará com infraestrutura de qualidade e uma malha viária integrada a existente no 

seu entorno, podendo distribuir o tráfego em todas as direções.  

O projeto contempla espaços destinados a equipamentos públicos onde poderão ser 

implantados novos terminais de transbordo, sinalização viária vertical e horizontal e todas as suas 

avenidas disporão ainda de ciclovias para permitir o tráfego desse tipo de veículo de locomoção com 

mais segurança.    
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Figura 136. Mapa de cobertura de linhas de ônibus próximo à área em estudo.
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 Sistema viário 7.3.10.

Nesta fase o estudo objetiva analisar as atuais condições do sistema viário na região 

onde se pretende implantar os três loteamentos, avaliando a estrutura física e funcional da área. A  

estrutura física refere-se a pavimentação, sinalização, rotatórias e a funcional é o fluxo de veículos 

por essas vias. 

7.3.10.1. Características da região 

I - Estrutura física 

O mapa a seguir apresenta a indicação da hierarquização das vias na região. 

 
Figura 137. Hierarquização viária próxima a área em estudo. 

Fonte: PLANURB, 2017 
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Nos bairros que fazem divisa com a área do empreendimento as vias não são 

pavimentadas e a manutenção é bastante precária e é possível observar pequenos processos 

erosivos, mato e lixo em alguns trechos. 

 

    
Figura 138. Vila Nova Capital (A) e Jardim Nova Jerusalém (B) 

A sinalização viária ocorre por toda a extensão da maioria das vias asfaltadas na área 

de influência, com sinalização vertical e horizontal apresentando linha de retenção e faixa de divisão 

de fluxos opostos nas vias de mão dupla, faixa de travessia de pedestres, etc. Nas vias sem 

pavimentação asfáltica a manutenção é precária e quase inexistente principalmente nas áreas 

periféricas dos parcelamentos com já dito anteriormente. Na Avenida Zilá Corrêa Machado, as 

sinalizações verticais e horizontais estão presentes por toda a sua extensão e em bom estado de 

conservação haja vista se tratar de rodovia sob concessão. 

 

II - Estrutura funcional 

Nesta parte do estudo analisamos o tráfego em algumas ruas e avenidas na área de 

influência observando alguns aspectos importantes: 

Nas Av. Gury Marques e Av. Zilá Corrêa Machado e nas ruas Fraiburgo e Barreiras o 

comportamento viário no que diz respeito ao sentido do tráfego ocorre com intensidade nos dois 

sentidos. 

Na Avenida Zilá Corrêa Machado, o movimento é intenso em todos os horários, o 

predomínio do tráfego é de carros e utilitários, porém o tráfego de caminhões é intenso por ser um 

anel rodoviário (BR 163), que liga as regiões norte ao sul do Brasil, transportando todo tipo de carga. 

Esta será dotada de rua lateral em toda extensão da área já na implantação do empreendimento e 

posteriormente em toda sua extensão no perímetro urbano em decorrência de sua duplicação e 

concessão. 

A B 
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Na Avenida Gury Marques e na Rua Fraiburgo o fluxo predominante é de carros, 

utilitários e motos na parte da manhã no sentido norte (bairro – centro) e inverso no final da tarde.  

Na Rua Barreiras, o predomínio é de ônibus, (transporte coletivo), com fluxo intenso 

nos horários de pico. 

Na Rua Camocim que será uma das rotas de acesso ao loteamento observa-se baixo 

fluxo de veículos e a subutilização da via. 

Observamos que as Avenidas Gury Marques e Zilá Corrêa Machado tem incidência 

muito grande de caminhões de carga, pelo fato de serem saída e entrada da cidade com ligações 

intermunicipais e interestaduais e por ter as suas margens grandes empreendimentos comerciais, 

industriais e de serviços. 

As Ruas Fraiburgo e Barreiras atraem fluxo intenso devido ao grande número de 

empreendimentos comerciais, de serviços e moradias e em especial a Rua Barreiras onde se encontra 

o Terminal de transbordo Jurandir Santana Nogueira, popularmente chamado de Terminal 

Moreninha. 

O estudo buscou levantar uma amostragem do tráfego em pontos onde ocorrerá a 

integração do loteamento com as vias do entorno e a contagem revelou o baixo volume de 

movimento com podemos observar pelos números obtidos. 

 

Quadro 22. Contagem de veículos nas vias do entorno. 
VIAS MÉDIA 

Avenida Altos da Serra 15 Veículos por hora 
Avenida Baobá 22 Veículos por hora 

Rua Natividade Quevedo 07 Veículos por hora 
Rua Oriomar Fernandes 14 Veículos por hora 

Corredor Público Municipal 14 Veículos por hora 
 

Na Avenida Zilá Corrêa Machado (Rodoanel Rodoviário) que é uma via no entorno 

imediato do empreendimento e classificada como Via Arterial Tipo 1 a metodologia utilizada na 

contagem dos veículos foi utilizada com base nas informações fornecidas pela CCR-VIA, realizada por 

contagem automática fornecida nos trechos Km 468 e 464 e compreendendo o período integral.  

 

Quadro 23. Contagem de veículos na Av. Zilá Corrêa Machado (Rodoanel Rodoviário) 

Ponto SAT* km VMD – Volume Médio Diário 
SAT 37 KM 464+000 3.649 
SAT 38 KM 468+100 4.048 

FONTE: CCR MS Vias – Departamento de Planejamento e Projetos 
 

209 
 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
 

 
A região tem seu escoamento do tráfego no sentido oeste pelas suas principais ruas e 

nas quais foi efetuada a contagem de veículos, demonstrados nas tabelas abaixo. 

Tabela 38. Fluxo viário Rua Fraiburgo (Centro-Bairro / Bairro-Centro) 
CONTAGEM DE CARROS RUA FRAIBURGO 

FLUXO VIÁRIO – RUA FRAIBURGO - SENTIDO CENTRO - BAIRRO 

Dia Horários Motos e 
bicicletas Veículos Leves Veículos Pesados Total 

 
 
 
 
 

 
25/ 05/ 

2018 

06:00 – 07:00 62 238 24 324 

07:00 – 08:00 51 445 27 523 

17:00 – 18:00 304 482 20 806 

18:00 – 19:00 280 443 13 736 

Total 4 h 697 1.608 84 2.389 

FLUXO VIÁRIO – RUA FRAIBURGO - SENTIDO BAIRRO-CENTRO 

Dia Horários Motos e 
bicicletas Veículos Leves Veículos Pesados 

Total 
 
 
 
 
 

 
25/ 05/ 

2018 

06:00 – 07:00 223 316 14 553 

07:00 – 08:00 295 332 13 640 

17:00 – 18:00 167 309 16 492 

18:00 – 19:00 182 271 11 464 

Total 4 h 867 1.228 54 2.149 
Fonte: Levantamento de campo realizado pelo profissional 

 
Tabela 39. Fluxo viário Rua Minas Novas (Centro-Bairro / Bairro-Centro) 

CONTAGEM DE CARROS RUA MINAS NOVAS 

FLUXO VIÁRIO – RUA MINAS NOVAS - SENTIDO CENTRO - BAIRRO 

Dia Horários Motos e 
bicicletas 

Veículos Leves Veículos Pesados Total 
 
 
 
 
 

 
25/ 05/ 

2018 

06:00 – 07:00 18 29 04 51 

07:00 – 08:00 27 21 04 52 

17:00 – 18:00 110 165 10 285 

18:00 – 19:00 87 104 04 195 

Total 4 h 242 319 22 583 

FLUXO VIÁRIO – RUA MINAS NOVAS - SENTIDO BAIRRO - CENTRO 

Dia Horários Motos e 
bicicletas 

Veículos Leves Veículos Pesados Total 
 
 
 
 
 

 
25/ 05/ 

2018 

06:00 – 07:00 78 85 04 167 

07:00 – 08:00 69 84 10 163 

17:00 – 18:00 53 63 13 129 

18:00 – 19:00 41 58 08 107 

Total 4 h 241 290 35 566 
Fonte: Levantamento de campo realizado pelo profissional. 
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Tabela 40. Fluxo viário Rua Camocim (Centro-Bairro / Bairro-Centro) 

CONTAGEM DE CARROS RUA CAMOCIM 

FLUXO VIÁRIO – RUA CAMOCIM - SENTIDO CENTRO - BAIRRO 

Dia Horários Motos e 
bicicletas 

Veículos Leves Veículos Pesados Total 
 
 
 
 
 

   
23/ 05/ 

2018 

06:00 – 07:00 21 51 07 79 
07:00 – 08:00 29 48 09 86 
17:00 – 18:00 119 142 17 278 
18:00 – 19:00 93 98 14 205 

Total 4 h 262 339 47 648 
FLUXO VIÁRIO – RUA CAMOCIM - SENTIDO BAIRRO - CENTRO 

Dia Horários Motos e 
bicicletas 

Veículos Leves Veículos Pesados Total 
 
 
 
 
 

   
23/ 05/ 
2018 

06:00 – 07:00 83 93 05 181 
07:00 – 08:00 71 101 13 185 
17:00 – 18:00 63 79 16 158 
18:00 – 19:00 39 61 06 106 

Total 4 h 256 334 40 630 
Fonte: Levantamento de campo realizado pelo profissional. 

 
 

Ao analisarmos o sistema viário na região constatamos que a área do 

empreendimento se constitui hoje em obstáculo para a mobilidade das operações de tráfego por 

impedir o deslocamento na direção leste da cidade e obrigar todo o fluxo de veículos no sentido 

oeste através da Av. Gury Marques, isto é, só é possível a população sair do bairro em uma única 

direção. 

No lado norte os bairros possui suas vias interligadas a Av. Guaicurus que 

recentemente teve sua pavimentação recuperada, sinalização revitalizada e distribui o tráfego em 

todas as direções. Estes bairros não possui conexão com a área do empreendimento por nenhuma 

via. 

Nos loteamentos existentes lindeiros ao empreendimento temos um sistema viário 

sem pavimentação asfáltica, com baixo tráfego de veículos em função de serem bairros de população 

com baixa renda. Esse cenário tende a uma mudança com a implantação do empreendimento que 

terá todo seu arruamento pavimentado e se constituirá em rotas de acesso para melhor mobilidade 

na região, obrigando investimentos do poder público na melhoria dessas vias com o fim de ofertar 

alternativas de acesso e deslocamento da população em todas as direções da cidade sem provocar 

aumento do tráfego em pontos já saturados.  
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A malha viária proposta promoverá uma melhor integração entre os bairros e 

também a multiplicidade de novos acessos, através de vias pavimentadas, com caixa de rua maior e 

com fluxo para todas as direções da cidade. 

7.3.10.2 Acessos previstos 

O projeto urbanístico contempla quatro grandes avenidas que circundam toda a 

área, Av. Tamacoari, Av. Odete de Oliveira Lima Vera, Rua Jorge Antônio Siufi e Av. Ari Abussafi de 

Lima e seis que permeiam os loteamentos, Av. Alto da Serra, Av. Guaramirim, Av. Montes Lapões, Av. 

Prof. Mário Sérgio Borges dos Santos, Av. Sacopema e Av. Vinagreiro que juntas promoverão a 

distribuição do tráfego e permitirão seu escoamento para outras localidades, através de quinze 

acessos e no futuro a outros que deverão surgir em decorrência de novos parcelamentos do entorno. 

ACESSO 1 – Av. Gury Marques – Rua Camocim –  Av. Alto da Serra . 

ACESSO 2 – Av. Gury Marques – Rua Fraiburgo – Av. Alto da Serra. 

OBS. A Av. Gury Marques já próximo ao empreendimento intercepta a Av. Guaicurus 

que servirá para distribuir o tráfego nas direções Norte (centro), Oeste (aeroporto) e Leste ( Parque 

dos Poderes). 

ACESSO 3 – Av. Zilá Correa Machado (Rua Lateral) – Rua Jorge Antônio Siufi – Av. 

Sacopema. 

ACESSO 4 – Av. Zilá Correa Machado (Rua Lateral) – Rua Copaíba – Rua Oriomar 

Fernandes – Av. Sacopema. 

ACESSO 5 – Av. Rita Vieira de Andrade – Rua Salomão Abdala – Av. Zilá Correa 

Machado (Rua Lateral) – Rua Carlos Gilberto Gonzales.  

ACESSO 6 – Av. Rita Vieira de Andrade – Rua Salomão Abdala – Av. Zilá Correa 

Machado (Rua Lateral) – Rua Cajui.  

ACESSO 7 – Av. Rita Vieira de Andrade – Rua Salomão Abdala – Av. Zilá Correa 

Machado (Rua Lateral) – Av. Guaramirim.  

ACESSO 8 – Av. Rita Vieira de Andrade – Rua Salomão Abdala – Av. Zilá Correa 

Machado (Rua Lateral) – Rua Rajadeira.  

ACESSO 9 – Av. Rita Vieira de Andrade – Rua Salomão Abdala – Av. Zilá Correa 

Machado (Rua Lateral) – Rua Totó Câmara.  

ACESSO 10 – Av. Rita Vieira de Andrade – Rua Salomão Abdala – Av. Zilá Correa 

Machado (Rua Lateral) – Rua Paracata.  
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ACESSO 11 – Av. Rita Vieira de Andrade – Rua Salomão Abdala – Av. Zilá Correa 

Machado (Rua Lateral) – Av. Prof. Mário Sérgio Borges dos Santos. 

ACESSO 12 – Av. Rita Vieira de Andrade – Rua Salomão Abdala – Av. Zilá Correa 

Machado (Rua Lateral) – Rua Manopé.   

OBS. Os acessos de 5 a 12 poderão ser oriundos também da própria Av. Zilá Correa 

Machado através de suas interseções no lado leste da cidade ou de sua interseção com a Av. Gury 

Marques no lado oeste. 

ACESSO 13 – Av. Guaramirim – Av. Zilá Correa Machado (sentido leste) – Rua 

Araticun (sentido oeste). 

ACESSO 14 – Av. Guaicurus – Rua Salomão Abdala – Rua Codajás – Av. Ari Abussafi de 

Lima. 

ACESSO 15 – Rua Codajás – Av. Ari Abussafi de Lima  

 

A Av. Zilá Correa Machado recebe está denominação no trecho inserido no perímetro 

urbano, porém trata se de parte da BR 163 sob concessão da CCR MS Vias e em processo de 

duplicação com implantação de rua lateral e rotatória próxima a área do empreendimento.      

O empreendimento promoverá integração da região através de vias que se 

conectarão em todas as direções, como já citado anteriormente na indicação dos acessos. 

 

7.3.10.3 Hierarquização do sistema viário e largura das vias 

A Lei Complementar 74, de 06 de setembro de 2005, classifica e define as vias em: 

- Via Arterial Tipo 1 (VA1) – Com largura 33m de testada a testada, sendo 3 metros 

para cada faixa de estacionamento, 7 metros para cada pista, esquerda e direita e 4 metros para o 

canteiro central, 3metros para cada passeio e 3 metros para ciclovia. 

- Via Arterial Tipo 2 (VA2) – Com largura 23 metros de testada a testada, sendo 3 

metros para cada faixa de estacionamento, 3,50 para cada pista, direita e esquerda, 4 metros para 

canteiro central e 3 metros para cada passeio. Caracteriza se por interseções em nível, geralmente 

controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes líndeiros, as vias secundárias e locais, 

possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. Embora uma das características da via arterial 

seja o canteiro central, a cidade possui várias vias consideradas arteriais sem o canteiro, portanto um 

pouco mais estreita.   
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- Via Coletora (VC) – Com largura 18 metros de testada a testada, sendo 2,50 metros 

para cada faixa de estacionamento e 3,50 para cada pista esquerda e direita, 3 metros para cada 

passeio. São aquelas aptas a coletar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar e sair das 

vias de trânsito rápido ou arterial, possibilitando o deslocamento dentro das regiões da cidade.  

- Vias Locais (VL) – Com largura 13 metros de testada a testada, sendo 3,50 metros 

para cada pista, esquerda e direita e 3 metros para cada passeio. São aquelas caracterizadas por 

interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas para acesso local ou áreas restritas.  

 

No empreendimento destaca se as seguintes vias e sua classificação diante da Lei: 

 Via Arterial Tipo 1: Av. Altos da Serra, Av. Ari Abussafi de Lima, Av. Tamacoari, Rua 

Jorge Antônio Siufi, Av. Prof. Mário Sérgio Borges dos Santos, Av. Sacopema, Av. Vinagreiro, Av. 

Odete de Oliveira Lima Vera e Av. Guaramirim. 

Via Arterial Tipo 2: Rua Cajuí, Rua Rajadeira, Rua Paracata e Rua Manopé. 

Via Coletora: Rua Amaparana.     

Via Local: Todas as demais ruas do empreendimento não citadas anteriormente. 

 Equipamentos comunitários existentes 7.3.11.

 Identificar os equipamentos urbanos existentes e relacioná-los com a demanda a ser 

gerada pela implantação do loteamento é parte importante do estudo de avaliação dos impactos do 

meio socioeconômico, pois este tipo de empreendimento tende a causar aumento populacional na 

localidade, o que resulta em sobrecarga da infraestrutura educacional, de saúde e de assistência 

social, entre outros. 

       Este estudo contempla a identificação dos equipamentos públicos sociais existentes 

na área de influência direta do loteamento (Bairro Moreninha e parte do Bairro Universitário), seus 

possíveis impactos sociais e soluções quanto aos seguintes pontos: 

• Rede de educação: 

 - Centro de Educação Infantil - CEINF (Pré-escola); 

 - Escolas de ensino fundamental municipal (o município é responsável pelo                         

ensino fundamental); 

 - Escolas de ensino fundamental estadual (embora o estado não seja responsável 

diretamente pelo ensino fundamental, em Campo Grande/MS, existem duas escolas 

próximas que prestam esses serviços). 
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• Rede de saúde: 

- UBSs – Unidades Básicas de Saúde; 

- UPA – Unidade de Pronto Atendimento;  

- Hospital; 

- Centro de especialidades odontológicas. 

 

• Serviços de assistência social: 

- CRAS – Centro de Referência de Assistência Social; 

- CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social (o entorno não 

possui); 

- CCI Jacques da Luz – Cento de Atendimento ao Idoso.                                                        

 

  Conforme projeto urbanístico, o empreendimento contempla a doação de áreas 

públicas suficientes para futuras construções dos equipamentos comunitários sociais como: escola, 

CEINF, UBS e CRAS. 

 

7.3.11.2 Caracterização da infraestrutura e serviços públicos sociais existentes 

Quanto à educação, os levantamentos realizados englobam a rede municipal pré-escolar 

(CEINF), a rede municipal e estadual de educação básica (ensino fundamental).   

Considerando que as escolas estaduais são responsáveis pelo ensino médio (1º ao 3º 

ano), não foi prioridade o levantamento das demandas visto que os adolescentes nesta idade já 

podem se deslocar de ônibus para instituições mais distantes. As escolas estaduais levantadas neste 

estudo oferecem também educação básica. 

 

REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

A educação infantil, dividida em creche (0 a 3 anos) e pré-escola (4 a 5 anos) é a primeira 

etapa da educação básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 

anos. 

Os Centros de Educação Infantil - CEINFs possuem turmas de creche em atendimento 

integral. As turmas de pré-escola têm atendimento parcial (meio período). O horário de 

atendimentos da rede de educação pré-escolar é de 07:00 às 11:00 e/ou de 13:00 às 17:00. 

Conforme SEMED, os CEINFs localizados na área de influência direta são: 
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Figura 139. CEINF Floria Britez de Eugênio. 

Endereço: Rua Barueri, 330. Bairro Moreninha II. 
Capacidade: 200 alunos e 08 salas de aula. 

Figura 140. CEINF Maria Oliveira Lima. 
Endereço: Rua Barueri s/nº. Bairro Moreninha II. 

Capacidade: 217 alunos e 08 salas de aula. 

           
Figura 141. CEINF José Carlos de Lima. 

Endereço: Rua Antônio Pires de Oliveira, s/nº. Bairro Moreninha. 
Capacidade: 271 alunos e 10 salas de aula. 

Figura 142. CEINF Neida Gordin Freire. 
Endereço: Rua Sambura s/nº. Bairro Moreninha III.  

Capacidade: 149 alunos e 06 salas de aula. 
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Figura 143. CEINF Triângulo Azul. 

Endereço: Rua Firminópolis s/nº. Bairro Moreninha. 
Capacidade: 135 alunos e 06 salas de aula. 

Figura 144. CEINF Luiz Carlos Sobral Petengil. 
Endereço: Rua Manoel Dias Pimentão Júnior. Jardim Campo Alto 

Capacidade: 205 alunos e 09 salas de aula 

 
Figura 145. CEINF Profa. Laura Rodrigues de Oliveira. 

Endereço: Rua Araci Pereira de Matos, 50. Bairro Universitário. 
Capacidade: 245 alunos e 08 salas de aula. 
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Figura 146. Unidades de Educação Pré Escolar

218 
 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
 

 

 

 

 

Segundo a SEMED, todos os CEINFs do município de Campo Grande/MS possuem 100% 

de ocupação e extensas listas de espera, que aumentam à cada dia. Dessa forma, não poderão 

atender a demanda pela educação pré-escolar à ser gerada pela implantação do novo loteamento.  

 Conforme a situação acima descrita e dada a importância dos CEINFs, consideramos 

necessária a ampliação do CEINF Maria Oliveira Lima, que se situa mais próximo da área referente a 

primeira fase de implantação do loteamento e possui o espaço necessário para a ampliação do 

espaço físico. A ampliação será de 02 salas de aula (30 m² cada uma) e 01 banheiro (10 m²) o que já 

auxilia nas demandas da primeira fase do loteamento.  

O FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação disponibiliza o projeto de 

ampliação e o empreendedor pode realizar a obra de ampliação. 

 Já na segunda e terceira fase, a demanda a ser gerada poderá ser atendida através da 

construção de CEINF pela Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS nas áreas doadas pelo 

empreendedor, o que deverá ser incluído no seu orçamento e plano plurianual.   

 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 

A educação municipal básica atende crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos, 

referente a primeira série até o nono ano e tem como finalidade desenvolver o educando e assegurar 

uma formação comum indispensável para o exercício da cidadania. 

 As escolas localizadas nestas regiões têm atendimento parcial (meio período) e o 

horário de atendimentos da rede de educação é de 07:00 às 11:00  e/ou de 13:00 às 17:00. 

Conforme SEMED, as escolas municipais localizadas na área de influência direta são: 
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Figura 147. E.M. Prof. Aldo de Queiroz. 

Endereço: Rua Taboão da Serra, 436. Bairro Moreninha. 
Capacidade: 1.437 alunos e 26 salas de aula. 

Figura 148. E.M. Profa. Oneida Ramos. 
Endereço: Rua Profa. Odete Trindade Benites, s/nº. Bairro Universitário. 

Capacidade: 940 alunos e 18 salas de aula. 

 
Figura 149. E.M. José Mauro Messias da Silva - Poeta das Moreninha.   

Endereço: Rua Ivo Osmar Miranda, 13. Bairro Moreninha IV 
Capacidade: 1.319 alunos e 26 salas de aula 
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 A E.M. José Mauro Messias (Bairro Moreninhas), que atende crianças e adolescentes do 

ensino fundamental, embora não situe mais próxima da área referente a primeira fase de 

implantação do loteamento, é a primeira opção deste estudo para ser ampliada. A referida escola 

possui o espaço necessário para a ampliação do espaço físico e a proposta de ampliação será de 02 

salas de aula (40 m² cada uma) e 01 banheiro (15 m²).  

  O FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação disponibiliza o projeto de 

ampliação e o empreendedor pode realizar a obra de ampliação. 

  As outras duas escolas municipais não possuem espaço para ampliação e/ou estão 

muito mais distantes do empreendimento.  

             Isso atende à primeira fase de implantação do loteamento. Já na segunda e terceira 

fase, a demanda a ser gerada poderá ser atendida através da construção de escola pela Prefeitura 

Municipal de Campo Grande/MS nas áreas doadas pelo empreendedor, o que deverá ser incluído em 

seu orçamento e plano plurianual.   

        

REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA  

           O ensino médio consiste na última etapa na educação básica. Ele tem duração média de 

três anos e antecede o ingresso ao ensino superior. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB, Lei 9.394 (20/12/1996), o ensino médio é a obrigatoriedade da rede estadual de 

ensino.    

         Embora as escolas estaduais não sejam responsáveis diretas pelo ensino fundamental, 

existem três (3) escolas que oferecem esse serviço e disponibilizam vagas para novos alunos. 

               As escolas tem atendimento parcial (meio período) e o horário de atendimentos da rede 

de educação é de 07:00 às 11:00  e/ou de 13:00 às 17:00. 

               Conforme SED – Secretaria de Estado de Educação, as escolas estaduais localizadas na 

área de influência direta e que possuem ensino fundamental são:  
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Figura 150. EE Professora Izaura Higa. 

Endereço: Rua Inconfidentes, 348. Cidade Morena 
Capacidade atual: 837 alunos e 10 salas de aula 

Figura 151. EE Professora Célia Maria Naglis. 
Endereço: Rua Baguari, 28. Moreninha III 

Capacidade atual: 698 alunos e 12 salas de aula. 

 
Figura 152. EE Arlindo de Sampaio Jorge. 
Endereço: Rua Pariris, 36. Moreninha II. 

Capacidade atual:  955 alunos e 11 salas de aula. 
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Figura 153. Unidades de Ensino Fundamento (Estadual e Municipal) 
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             Na Escola Estadual Profª. Izaura Higa possui turnos matutinos e vespertinos e com 

disponibilidades de vagas no turno vespertino. A E.E. Profª. Célia Maria Naglis (mais próxima do 

loteamento), conforme informações da SED, há turnos matutinos e vespertinos e com 

disponibilidades de vagas no turno vespertino, inclusive com a possibilidade de abrir mais uma sala 

de aula nesse turno.  

 A Escola Estadual Profª. Izaura Higa possui turnos matutinos e vespertinos, com 

disponibilidade de vagas no turno vespertino. Na Escola Estadual Profª.. Célia Maria Naglis (mais 

próxima do loteamento) conforme informação da SED, há turnos matutinos e vespertinos e com 

disponibilidade de vagas para o turno vespertino, inclusive com a possibilidade de abrir mais salas de 

aula nesse turno. Esta poderá atender, em princípio, a demanda do novo loteamento. 

         Concluímos, portanto, que não há necessidade de ampliação das escolas estaduais que 

atendem o ensino fundamental, visto que há sobras de vagas e possibilidade de absorver parte da 

demanda. 

             Isso atende à primeira fase de implantação do loteamento. Já na segunda e terceira 

fase, a demanda a ser gerada poderá ser atendida através da construção de escolas pela Prefeitura 

Municipal de Campo Grande/MS nas áreas doadas pelo empreendedor, o que deverá ser incluído em 

seu orçamento e plano plurianual. 

 

REDE ATENÇÃO À SAÚDE 

         O tratamento de problemas de saúde mais comuns, consultas regulares e os exames de 

rotina são feitos nas Unidades Básicas de Saúde - UBS, mais conhecidas como postos de saúde. São 

locais que a população recebe atendimentos básicos e gratuitos e os principais serviços oferecidos 

são consultas médicas, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, 

encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. 

        Essas unidades atendem até 80% dos problemas de saúde da população, sem que haja a 

necessidade de encaminhados para as Unidades de Pronto Atendimento – UPA, que atendem os 

casos mais graves e urgências. 

       As UPA´s funcionam 24 horas, todos os dias da semana e resolvem grande parte das 

urgências, ajudando a diminuir a demanda das filas nos hospitais.  É um serviço da alta-complexidade 

e está diretamente ligado ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU. Estima-se que 90% 

dos problemas de saúde que chegam até essas unidades são resolvidos sem necessidade de 

encaminhar o paciente ao pronto-socorro de hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde - SUS.  
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         O Hospital da Mulher, localizado na região das Moreninhas, oferece serviços de: 

assistência ao parto; curetagens; consultas médicas; nutrição e; atividades educativas com 

orientações e cuidados pré e pós operatório da mãe e cuidados com o recém-nascido.  

             O Centro de Especialidades Odontológicas realiza a continuidade do trabalho da 

Unidades Básicas de Saúde e fornece os seguinte serviços: diagnóstico bucal, periodontia, cirurgia 

oral menor e; atendimento aos portadores de necessidades especiais. 

      Conforme informações da SESAU, a rede de saúde existente na área de influência direta 

são: 

 

 
Figura 154. UBS Dr. Judsons Tadeu Ribas. 

Endereço: Rua Anaca, s/nº. Bairro Moreninha II. 
 

 
Figura 155. UBS Dr. Vicente Fragelli. 

Endereço: Rua Jaguariúna, 543. Bairro Moreninha. 
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Figura 156. UPA Joel Rodrigues da Rocha. 

Endereço: Rua Araticum, 25. Bairro Moreninha III. 
Figura 157.   Hospital da Mulher Vó Honória Martins Pereira. (em reforma) 

    Rua Guarabú da Serra, s/nº. Bairro Moreninha III 
 

 
Figura 158. Centro de Especialidades Odontológicas II Dra. Maria de Lourdes 

Massaco Minei. 
Endereço: Rua Fraiburgo, 284. Bairro Moreninha. 
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Figura 159. Unidades de Saúde. 
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          Conforme informações da Secretaria de Saúde do Município – SESAU, as Unidades de 

Saúde do Bairro Moreninha, incluindo UBSs e UPA, possuem bastante demanda, mas não há 

possibilidade de expansão da estrutura por falta de espaço físico.  

          No Jardim Itamaracá está sendo construída uma segunda UBS chamada “Cristo 

Redentor”, que tem previsão de entrega no início do ano de 2019.  Dentro do plano de expansão da 

rede de saúde - SESAU, há previsão de construção de uma UBS no Jardim Jerusalém, em 2020. 

          Os loteamentos devem concentrar ao final das 3 etapas adensadas aproximadamente   

14.352 pessoas, considerando a estatística de 3.12 pessoas por família, em média. Esse número de 

pessoas demandam, segundo dados do SUS, 03 equipes da saúde da família, visto que 01 equipe 

atende, em média, 3.500 à 4.000 pessoas.  

          Assim, mesmo com a visível necessidade de expansão do atendimento nos bairros de 

influencia direta, consideramos a proposta de construção de uma nova UBS na terceira etapa do 

loteamento, considerando que o adensamento será gradativo. 

 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Os Centros de Referência da Assistência Social - CRAS são locais públicos, onde são 

oferecidos os serviços de assistência social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família 

e com a comunidade oferecendo os seguintes serviços: fortalecimento de vínculos para crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos e, atendimento a domicílio para pessoas com deficiência e 

idosos. 

        Esses espaços oferecem apoio e orientação especializados às pessoas que tem situações 

de risco comprovada como vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono, 

ameaça, maus tratos e discriminações sociais. O trabalho do CRAS baseia-se em acolher as vítimas, 

acompanhar e reduzir o agravamento ou recorrência das situações de violência.    

        O Centro de Convivência de Idosos – CCI desenvolve ações voltadas aos interesses e 

demandas dos idosos com atividades de vivência em grupo, cultura, esporte e lazer. 

   O CRAS Alair Barbosa de Resende e o CRAS Lili Fernandes da Cunha não possuem 

estrutura física para atender toda a demanda a ser gerada na dos novos loteamentos e seus prédios 

estão bastante precários. No entanto, no CRAS Lili Fernandes da Cunha há espaço para construir mais 

uma sala de múltiplas atividades (40 m²) e um banheiro (10 m²). 

       Há também, no entorno do empreendimento, várias entidades não governamentais que 

prestam serviços sociais para crianças, adolescentes e famílias em situação de risco pessoal e social. 

       Conforme informações da SAS, as unidades que prestam serviços de assistência social 

localizados na área de influência direta são: 
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Figura 160. CRAS Alair Barbosa de Resende. 

Endereço: Rua Pariris, 330. Moreninha II 
Figura 161. CRAS Lili Fernandes da Cunha – Jardim Moema. 

Endereço: Rua Aracy Pereira de Matos, 17. Recanto dos Rouxinóis. 

 
Figura 162. Parque e Centro Centro de Múltiplas Referências de Convivência do 

Idos “Jacques da Luz”. 
Endereço: Rua Barreiras s/nº. Bairro Moreninha III 
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Figura 163. Unidades de Assistência Social.
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Quadro 24. Resumo da situação atual dos equipamentos urbanos e ações propostas. 
 SITUAÇÃO ATUAL PROPOSTAS  

Educação Infantil 
municipal 

(pré-escola) 

Os 07 CEINFs existentes possuem 100% de ocupação. Há 
demanda reprimida e extensas listas de espera.  
 

Ampliação do CEINF Maria Oliveira Lima. Bairro Moreninha. 
Construção de 02 salas de aula (30 m² cada uma) e 01 banheiro (10 m²).  
Doação de área pública destinada a equipamentos comunitários.  

Escolas ensino 
fundamental 
(municipal e 

estadual) 

Município: as escolas municipais estão no limite da 
capacidade de atendimento e não tem como atender a 
demanda gerada pelo loteamento.  
Estado: as escolas estaduais ainda tem como absorver parte 
da demanda à ser gerada por parte do empreendimento. 

Ampliação da Escola Municipal José Mauro Messias. Bairro Moreninha.   
Construção de 02 salas de aula (40 m² cada uma) e 01 banheiro (15 m²). 
Doação de área pública destinada a equipamentos comunitários. 

Saúde 

As UBS do Bairro Moreninha estão lotadas e não há 
possibilidade de expansão física.  
No Jardim Itamaracá está sendo construída uma segunda UBS 
chamada “Cristo Redentor”. 
Há um plano de construção de outra UBS no Jardim Jerusalém, 
em 2020. 
Há um complexo de saúde no bairro Moreninha e envolve a 
UBS, UPA, SAMU e Hospital da Mulher (atualmente em 
reforma). 

Construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS na terceira etapa do 
loteamento. 
Doação de área pública destinada a equipamentos comunitários. 
 

Assistência Social 

Há 02 CRAS no entorno do loteamento. O CRAS Lili Fernandes 
de Matos é o mais próximo e possui grande demanda. 
 
 

Ampliar o CRAS Lili Fernandes de Matos. Construir mais uma sala de 
múltiplas atividades (40 m²) e 01 banheiro (10 m²). 
Doação de área pública destinada a equipamentos comunitários. 

231 
 



 

 
 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

233 
 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
      

 

8 LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS 

A avaliação dos impactos foi desenvolvida a partir das informações contidas nas 

caracterizações e nos diagnósticos ambientais dos meios físico, biótico e socioeconômico realizados 

pelos profissionais envolvidos no estudo. Para o levantamento dos impactos ambientais atrelados a 

execução do empreendimento foram considerados os seguintes itens: 

• Definição e delimitação das áreas de influência do projeto. 

• Identificação das ações potencialmente causadoras de impactos ambientais. 

• Identificação e avaliação dos impactos. 

• Definição de medidas mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras.  

 

8.3 METODOLOGIA DE IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

A metodologia utilizada buscou a melhor forma de identificação, avaliação e 

caracterização dos impactos decorrentes de cada etapa de execução do empreendimento 

(planejamento, instalação e operação), considerando sempre a relação causa/efeito. 

A avaliação de cada impacto foi feita considerando os critérios abaixo elencados: 

Natureza: Indica quando o impacto tem efeitos benéfico-positivos (POS) ou adverso-negativos (NEG) 

sobre o meio ambiente.  

Meio: Indica sobre qual meio – físico (F), biótico (B) ou socioeconômico (S) – o impacto irá surtir seus 

efeitos. Em alguns casos o impacto poderá afetar mais de um meio simultaneamente.  

Tipo: Como se manifesta o impacto, ou seja, se é um impacto direto (DIR), decorrente de uma ação 

do empreendimento, ou se é um impacto indireto (IND), decorrente de outro impacto. 

Fase de Ocorrência: Indica em que fase do empreendimento o impacto se manifesta, podendo ser 

nas fases de projeto (PRO), implantação (IMPL) e/ou operação (OPER).  

Abrangência: Indica os impactos cujos efeitos se fazem sentir no local (LOC) ou que podem afetar 

áreas geográficas mais abrangentes, caracterizando-se como impactos regionais (REG). Considerou-

se como efeito local àquele que se restringe à Área Diretamente Afetada do empreendimento e, 

regional, aquele que se reflete na Área de Influência Direta e Indireta.  

Temporalidade: Diferencia os impactos segundo os que se manifestam imediatamente após a ação 

impactante, caracterizando-se como de curto prazo (CP), e aqueles cujos efeitos só se fazem sentir 

após decorrer um período de tempo em relação a sua causa, caracterizando-se como de médio prazo 

(MP) ou longo prazo (LP).  

234 
 



       

                            RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL                       
      

 
Duração: Critério que indica o tempo de duração do impacto, podendo ser permanente (PER), 

temporário (TEMP) com duração de até 2 anos, ou cíclico (CIC).  

Reversibilidade: Reversível (REV) quando pode ser objeto de ações que restaurem o equilíbrio 

próximo ao pré-existente antes da intervenção, ou irreversível (IRV), quando a alteração causada ao 

meio não pode ser revertida por ações de intervenção. 

Probabilidade: A probabilidade ou frequência de ocorrência do impacto será Alta (ALT) se sua 

ocorrência for quase certa e constante ao longo de toda a atividade, Média (MED) se sua ocorrência 

for intermitente e Baixa (BAI) se for quase improvável que ele ocorra. 

Magnitude: Refere-se ao grau de intensidade de um impacto sobre o fator ambiental, em relação ao 

universo desse fator ambiental. Além do grau de intensidade, a periodicidade e a amplitude temporal 

do impacto também devem ser considerados. Ela pode ser de grande (GRA), média (MED) ou 

pequena (PEQ) magnitude, segundo a intensidade de transformação da situação pré-existente do 

fator ambiental impactado.  

Significância: É classificada em três graus, de acordo com a combinação dos níveis de magnitude e 

probabilidade, ou seja, pouco significativo (PS), significativo (S) e muito significativo (MS). Quando a 

magnitude ou a importância apresentar níveis elevados, o impacto é muito significativo; quando 

apresentar níveis médios, é significativo e, finalmente, quando a magnitude e/ou a importância são 

pequenas, o impacto poderá ter pouca significância.  

Cumulatividade: É a capacidade de um determinado impacto de sobrepor-se, no tempo e/ou no 

espaço, a outro impacto (não necessariamente associado ao mesmo empreendimento ou atividade) 

que esteja incidindo ou irá incidir sobre o mesmo fator ambiental. Conforme observado por Sánchez 

(2006), uma série de impactos irrelevantes pode resultar em relevante degradação ambiental se 

concentrados espacialmente ou caso se sucedam no tempo. O impacto pode ser Cumulativo (C) ou 

Não Cumulativo (NC) 

Sinergia É a capacidade de um determinado impacto de potencializar outro(s) impacto(s) (não 

necessariamente associado ao mesmo empreendimento ou atividade) e/ou ser potencializado por 

outro(s) impacto(s). O impacto pode ser Sinérgico (S) ou Não Sinérgico (NS). 

Esses atributos (magnitude e probabilidade) representam a base da avaliação do Grau 

de Importância do impacto em análise, conforme representado no Quadro 28, a seguir. 

Quadro 25. Matriz de Significância 

 Magnitude 
Probabilidade Grande Média Pequena 
Alta Grande Significância (GDE) Grande Significância (GDE) Média Significância (MED) 
Média Grande Significância (GDE) Média Significância (MED) Pequena Significância (PEQ) 
Baixa Média Significância (MED) Pequena Significância (PEQ) Pequena Significância (PEQ) 
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A partir destes critérios foi elaborada a matriz de identificação de impactos, que 

discrimina as ações correspondentes, correlacionando-os aos principais componentes ambientais 

suscetíveis aos efeitos da implantação do empreendimento. 

Dessa forma, a matriz de identificação de impactos tem como estruturação básica os 

componentes dos seguintes conjuntos de variáveis: de um lado as ações necessárias à implantação e 

operação e, de outro, os componentes ambientais referentes aos meios físico, biótico e 

socioeconômico, passíveis de sofrerem os efeitos dessas ações e a forma de mitigação ou 

potencialização dos impactos levantados. 

 

8.4 DESCRIÇÃO E MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS 

Apresentam-se a seguir a identificação e discussão dos impactos ambientais 

relacionados a execução do empreendimento referentes aos meios físico, biótico e socioeconômico 

relacionando-os à sua fase de ocorrência, bem como as medidas mitigadoras ou potencializadoras 

sugeridas para cada impacto identificado. 

 

8.4.1 Fase de planejamento 

A fase de planejamento corresponde ao período que engloba a contratação de 

profissionais para aprovações de projetos e emissão de documentos prévios necessários para inicio 

da implantação das infraestruturas do empreendimento. 

 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

Geração de Tributos 

O empreendimento promoverá a geração de tributos em todas as esferas, Federal, 

Estadual e Municipal, desde a sua fase de projeto em função da contratação de prestadores de 

serviços até a fase pós-ocupação com aquisição também de materiais e insumos a serem demandado 

pela população ocupante.     

A arrecadação tributos começará a partir da concepção do empreendimento com a 

geração de ISS (Imposto sobre Serviços), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) e o IPTU 

(Imposto Predial e Territorial Urbano). 
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Os investimentos previstos para a implantação total dos loteamentos são da ordem de 

R$99.480.000,00 (Noventa e nove milhões quatrocentos e oitenta mil reais) e sobre todo esse valor 

haverá incidência de tributos de toda natureza. 

Trata-se de um impacto no meio socioeconômico, na fase de planejamento, de natureza 

positiva, direto, com abrangência regional, de curto prazo, temporário, reversível, de alta 

probabilidade, média magnitude e de grande significância. Foi considerada a possibilidade de 

interações cumulativas e sinérgicas, em função da atração e expansão de investimentos decorrente 

da existência de outros serviços em operação na região, podendo resultar em amplificação dos 

efeitos do impacto. 

 

Geração de Expectativas na População (especulação imobiliária e melhorias nos bairros vizinhos) 

A decisão de implantação de qualquer empreendimento sempre gera expectativas na 

população de sua área de influência, as quais, em geral, dependem dos tipos de atividades a serem 

desenvolvidas, do porte do empreendimento, dos benefícios esperados, dentre outras. Assim, no 

momento que a comunidade toma conhecimento da implantação de determinado empreendimento 

é quase inevitável que surjam diversas expectativas em relação ao mesmo.  

Este processo tende a adquirir intensidade progressivamente maior à medida que se 

aproxima o momento do licenciamento ambiental e o início das obras. Esta mobilização é positiva, 

pois, além de favorecer a divulgação de informações sobre o empreendimento para a população da 

região, permite a inserção de críticas, expectativas, sugestões e reivindicações locais. 

No caso do empreendimento em questão as expectativas positivas se referem 

principalmente a: 

• Geração de empregos; 

• Melhorias da infraestrutura do entorno; 

• Valorização dos imóveis do entorno; 

• Fortalecimento da economia local. 

Já as expectativas negativas se centram nos seguintes aspectos: 

• Aumento do tráfego nos eixos viários do entorno; 

• Possibilidade de aumento do IPTU dos imóveis vizinhos; 

• Aumento da demanda dos equipamentos públicos, tais como, unidade de 

saúde, unidades de educação e assistência social.  

A geração de expectativas é um impacto socioeconômico, na fase de projeto, de 

natureza tanto positiva quanto negativa, direto, de abrangência regional, de curto prazo, temporário, 
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irreversível, alta probabilidade de ocorrência, média magnitude, e de grande significância. É 

considerada a possibilidade de interações cumulativas e sinérgicas, em função da atração 

populacional decorrente da existência de outros empreendimentos em operação e outros que 

possam a vir operar, podendo resultar em amplificação dos efeitos. 

Como forma de potencialização dos impactos positivos, considerando a importância de 

que se reveste a implantação deste porte de empreendimento, recomenda-se que se desencadeie 

uma divulgação para atrair novos investidores as áreas vizinhas.  

Como forma de mitigar os impactos negativos anteriormente elencados deverá ser 

publicitado todas as intenções do empreendedor acerca do empreendimento, por meio de Audiência 

Pública e atendendo as condicionantes estabelecidas pelos órgãos competentes. 

 

8.4.2 Fase de implantação 

A fase de implantação corresponde ao período que engloba o início das obras até a 

completa implantação da infraestrutura do empreendimento, que antecede a disponibilização dos 

lotes para venda. Nesta fase, as ações do empreendimento capazes de gerar impactos são a 

instalação e operação do canteiro de obras e a execução dos serviços de infraestrutura do 

empreendimento, sendo estes: a limpeza da área, terraplenagem, pavimentação, drenagem urbana, 

implantação da rede de abastecimento de água, de coleta de esgoto e iluminação pública. 

 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

Geração de Emprego e Renda 

A primeira atividade prevista para a fase de Implantação do empreendimento é a 

aquisição e locação dos equipamentos, materiais e serviços diversos para a realização das obras. A 

atividade subsequente é a criação de postos de trabalho para atender a demanda de diversas 

funções importantes, tais como engenheiros, pedreiros, ajudantes, mestre de obras, armadores, 

carpinteiros, operadores de máquinas pesadas, vigia, motoristas. 

O aumento na oferta de emprego apresentará uma melhora no nível de renda das 

famílias residentes nos bairros vizinhos, provocando maior aquecimento econômico devido ao 

aumento da renda, incrementando o comércio e as atividades de serviços. 

Além destes empregos diretos, também serão gerados empregos indiretos, 

principalmente na prestação de serviços como alimentação, manutenção de máquinas e 
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equipamentos, bem como na movimentação da indústria e comércios de insumos para a construção 

civil.  

Trata-se de um impacto no meio socioeconômico, na fase de implantação, de natureza 

positiva, direto, com abrangência regional, de curto prazo, temporário, reversível, de alta 

probabilidade, média magnitude e de grande significância. Considerou-se existente a possibilidade 

de potencialização do impacto por decorrência de interações cumulativas e sinérgicas, considerando 

a demanda por mão de obra dos diversos outros empreendimentos existentes e previstos para a 

região.  

Como medidas potencializadoras deste impacto positivo, recomenda-se priorizar a 

contratação da mão-de-obra local, com ênfase nos bairros localizados no entorno do 

empreendimento, priorizar a aquisição de materiais de construção e outros produtos correlatos no 

próprio bairro e/ou cidade, quando disponíveis em preço de mercado e quantidades necessárias. 

 

Geração de Tributos 

Em decorrência da oferta de postos de trabalho em função da implantação do 

empreendimento ocorrerá acréscimo na arrecadação de tributos e impostos desde a fase de 

implantação do empreendimento, sendo estes decorrentes do fortalecimento da economia local 

devido a aquisição de materiais e insumos além da contratação de diversas espécies de serviços. 

Outra forma de aumento da arrecadação de tributos será através dos impostos 

decorrentes do pagamento de salários ao pessoal diretamente envolvido com as obras. O 

incremento do comércio e serviços, e atividades econômicas em geral, no entorno do loteamento e 

pela população deste, também contribuirá com o aumento nos impostos e taxas recebidos pela 

Prefeitura, seja por meio de impostos e taxas de âmbito Municipal, seja pelo mecanismo de 

participação em impostos Federais e Estaduais arrecadados no Município. 

Desta forma, este tipo de empreendimento levará ao aumento da arrecadação nas três 

esferas tributárias: municipal, estadual e federal. Na esfera municipal a maior contribuição do 

empreendimento refere-se à geração do Imposto Sobre Serviços - ISS, na estadual do ICMS (que 

também tem parcela repassada ao município). Na esfera federal a arrecadação decorrente do 

empreendimento reflete-se no IR - Imposto de Renda, tanto das empresas prestadoras de serviço e 

fornecedoras de materiais como dos funcionários remunerados em decorrência da prestação de 

serviços, o IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) a ser pago na fonte pelo fabricante dos 

produtos a serem adquiridos, como ainda as contribuições relativas ao COFINS - Contribuição Social 

para o Financiamento da Seguridade Social.  
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Trata-se de um impacto no meio socioeconômico, na fase de implantação, de natureza 

positiva, direto, com abrangência regional, de curto prazo, temporário, reversível, de alta 

probabilidade, média magnitude e de grande significância. Foi considerada a possibilidade de 

interações cumulativas e sinérgicas, em função da atração e expansão de investimentos decorrente 

da existência de outros serviços em operação na região, podendo resultar em amplificação dos 

efeitos do impacto. 

No sentido de maximizar a geração de tributos e impostos locais decorrentes do 

empreendimento, como medida potencializadora o empreendedor priorizará, na medida do possível, 

conforme já mencionado, a contratação de mão de obra e de serviços nas áreas de influência direta 

do empreendimento e realizará toda contratação respeitando a legislação trabalhista vigente. Da 

mesma forma, o empreendedor priorizará a aquisição de materiais de construção e outros produtos 

correlatos no próprio bairro e/ou cidade, quando disponíveis e em preços de mercado, contribuindo 

desta forma com a dinamização do setor comercial e com o incremento tributário municipal e 

estadual. 

 

Possibilidade de Acidentes nas Vias de Acesso 

Considerando que haverá o aumento de tráfego na região, tanto no transporte de 

funcionários quanto no transporte de materiais, poderá ocorrer o aumento de acidentes nas vias de 

acesso nas proximidades do empreendimento. 

Trata-se de um impacto no meio socioeconômico, na fase de implantação, de natureza 

negativo, direto, com abrangência regional, de curto prazo, temporário, reversível, de alta 

probabilidade, média magnitude e de grande significância. Foi considerada a possibilidade de 

interações cumulativas e sinérgicas, em função da atração e expansão de investimentos decorrente 

da existência de outros serviços em operação na região, podendo resultar em amplificação dos 

efeitos do impacto. 

Uma forma de minimização deste impacto é a conscientização de todos os 

trabalhadores do empreendimento no sentido do respeito das Leis de transito, através de ações de 

educação ambiental. Outra ação deverá ser a sinalização e implantação de instrumentos legais que 

limitem e delimitem os acessos no entorno do empreendimento como placas de sinalização, 

redutores de velocidade, faixas de pedestres. 

 

Acidentes de Trabalho 
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Toda atividade laboral, principalmente na implantação de obras de infraestrutura e 

construção civil são suscetíveis a acidentes de trabalho, seja nas ações físicas, no manejo de 

maquinários, no espaço estrutural da obra. Por isso todas as ações devem ser precedidas de 

planejamento e orientação para conduta adequada, cumprimento de normas e utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPI). Ainda decorrente deste impacto poderá ocorrer a sobre 

carga nas unidades de pronto atendimento municipal de saúde que atende a região. 

Trata-se de um impacto no meio socioeconômico, na fase de implantação, de natureza 

negativo, direto, com abrangência local, de curto prazo, temporário, reversível, de media 

probabilidade, média magnitude e de media significância. Não há efeitos sinérgicos, pois refere-se 

somente a atividade local. 

Para minimizar este impacto, todos os envolvidos na implantação do empreendimento 

deverão seguir todas as normas relativas a segurança do trabalhador em obras de infraestrutura e 

construção civil, utilizando os Equipamentos de Proteção Individual – EPIs adequados, sendo que 

toda a orientação das normas, quanto o fornecimento e modo de uso dos EPIs será feita pelo 

empreendedor. Como minimização dos possíveis acidentes mais simples, que seriam atendidos em 

unidades de pronto atendimento municipal, será implantado no canteiro de obras um ambulatório, 

que fará o atendimento imediato a acidentes na obra. 

 

MEIO FÍSICO 

A primeira etapa para início da execução do empreendimento é a implantação do 

canteiro de obras. É uma área de trabalho fixa e temporária, onde estarão localizados escritório, 

almoxarifado, refeitório e instalações de todos os serviços de apoio as operações de execução das 

infraestruturas do loteamento. 

A primeira etapa são os serviços relativos à limpeza da área do empreendimento, que 

consistem na remoção de árvores, tocos, raízes e o solo que as envolvem, abrangendo as áreas que 

deverão ser diretamente atingidas pelos trabalhos de movimentação de terra, principalmente para 

implantação do sistema viário, off-sets de corte e aterro e áreas de compensação e/ou regularização 

de relevo nas quadras internas. Após a realização da limpeza da área o solo é submetido à 

desagregação mecânica, com a retirada da camada superficial, e posterior nivelamento e 

compactação, formando um piso com condições ideais para a implantação da instalação pretendida. 

Os principais impactos relacionados às atividades de limpeza e terraplenagem referem-

se a possível alteração dos seguintes fatores: qualidade do ar, geração de ruídos, geração de 

resíduos, desencadeamento de processos erosivos, assoreamento de corpos d’água e supressão de 
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habitats. Ressalta-se que estes aspectos são de rotina comum a qualquer obra de instalação de 

loteamentos de médio ou grande porte.  

 

Poluição do Solo e da Água pela Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Sanitários 

Os resíduos sólidos a serem gerados pela operação do canteiro de obras serão em 

pequenas quantidades e são de origem comum (refeitórios, sanitários e escritórios). Haverá também 

a geração de esgotos sanitários, porém ocorrerá a instalação de banheiros químicos no canteiro de 

obras fornecidos por empresas devidamente licenciadas para esta atividade, que serão responsáveis 

pela destinação final ambientalmente correta destes efluentes. 

Trata-se de um impacto no meio físico, na fase de implantação, de natureza negativa, 

direto, com abrangência local, de curto prazo, temporário, reversível, de baixa probabilidade, média 

magnitude e pequena significância. Devido à restrição da abrangência deste impacto (ADA), não 

deverão ocorrer interações cumulativas e sinérgicas com outros empreendimentos de forma a 

potencializar seus efeitos. 

Com relação aos efluentes sanitários, a medida mitigadora proposta para minimizar o 

impacto relativo à contaminação do solo é a implantação de banheiros químicos nas frentes de 

serviço e no canteiro de obras, com posterior coleta dos efluentes para tratamento, utilizando-se de 

empresa licenciada para o desenvolvimento destas atividades. Os resíduos sólidos domésticos 

comuns serão segregados, sendo armazenados em área impermeabilizada e coberta, com 

identificação, sendo os rejeitos encaminhados a coleta pública e os recicláveis entregues a empresas 

que realizam a reciclagem. 

 

Poluição do Solo pela Geração de Resíduos da Construção Civil 

Durante a implantação do empreendimento serão gerados resíduos inertes (oriundo de 

atividades de limpeza de terreno, remoção de material de entulho e de sobras de materiais de 

construção); e industriais (resíduos e embalagens contaminadas com óleos e graxas, óleo lubrificante 

usado). 

No canteiro de obras é obrigatória a segregação dos resíduos conforme Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, CONAMA nº 307/2002 a ser apresentado e 

aprovado na fase da licença de instalação do loteamento.  

Trata-se de um impacto no meio físico, na fase de implantação, de natureza negativa, 

direto, com abrangência local, de curto prazo, temporário, reversível, de baixa probabilidade, média 

magnitude e pequena significância. Devido à restrição da abrangência deste impacto (ADA), não 
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deverão ocorrer interações cumulativas e sinérgicas com outros empreendimentos de forma a 

potencializar seus efeitos. 

A eficiência do manejo dos resíduos da construção civil está intimamente ligada com o 

grau de participação dos envolvidos na obra, e para que isto ocorra não basta impor o plano de 

gerenciamento de resíduos da construção civil - PGRCC, é necessário que haja uma consciência 

ambiental entre os envolvidos, para isso será divulgado o plano para todos os funcionários e serão 

feitas ações de educação ambiental para orientação de todos os procedimentos a serem adotados 

evitando a possível contaminação do solo. Para abastecimento e lubrificação de máquinas pesadas 

serão adotados procedimentos que assegurem a proteção ao meio ambiente, como a utilização de 

caixas de areia móveis. 

 

Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento 

Os processos erosivos são fenômenos referentes à transformação dos solos, que 

ocorrem em processos de retirada ou transporte de sedimentos da superfície. Durante os trabalhos 

de implantação do loteamento será necessária a movimentação de terra, conforme apresentado 

anteriormente, que irá gerar volumes significativos de material terroso não coeso. A disponibilização 

de material proveniente do corte e aterro das áreas do empreendimento, as condições do tempo 

como as chuvas e os ventos, mesmo que por um curto período de tempo, representa um potencial 

para o surgimento de processos erosivos e assoreamento dos corpos hídricos próximos. 

Trata-se de um impacto no meio físico, na fase de implantação, de natureza negativa, 

direto, com abrangência local, de curto prazo, temporário, reversível, de média probabilidade, 

grande magnitude e média significância. Devido à restrição da abrangência deste impacto (ADA) e o 

pequeno período de tempo que o solo estará revolvido, não deverão ocorrer interações cumulativas 

e sinérgicas com outros empreendimentos de forma a potencializar seus efeitos. 

Assim como para mitigar os impactos relacionados com possíveis processos erosivos e 

assoreamento de corpos hídricos, deverá ser evitada a movimentação de solos durante períodos 

chuvosos, expondo os solos às intempéries pelo menor intervalo de tempo possível. Taludes e 

demais solos expostos deverão ser protegidos por vegetação, evitando a sua exposição prolongada 

as águas pluviais. Todos os cortes e aterros deverão ser previstos com declividade adequada para 

evitar o escoamento direto aos corpos hídricos. 
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Alteração das Taxas de Permeabilidade do Solo 

Haverá também a compactação do solo com a movimentação de maquinário pesado, o 

que tende a contribuir para alterar as condições naturais de percolação destas águas ao longo do 

perfil do solo, reduzindo-se as taxas de infiltração, além de promover alterações na direção, 

velocidade e volume do fluxo de escoamento superficial das águas que incidem sobre a área de 

intervenção. 

Além da compactação do solo ocorrerá a pavimentação das vias internas do 

empreendimento podendo acarretar no aumento dos volumes de água a serem drenados para os 

Córregos Lajeado e Poção, podendo ocorrer o carreamento de partículas do solo, possibilitando o 

assoreamento.  

Trata-se de um impacto no meio físico, na fase de implantação, de natureza negativa, 

direto, com abrangência local, de curto prazo, permanente, irreversível, de alta probabilidade, 

grande magnitude e grande significância. Devido à restrição da abrangência deste impacto (ADA), 

não deverão ocorrer interações cumulativas e sinérgicas com outros empreendimentos de forma a 

potencializar seus efeitos. 

Como medidas mitigadoras serão implantadas ações previstas no Plano Municipal de 

Drenagem Urbana, tais como bacias de contenção das águas pluviais e dissipadores de energia para 

lançamento nos Córregos Lajeado e Poção. 

 

Alteração da Qualidade das Águas Superficiais 

Em decorrência do eventual processo de erosão, assoreamento e do mau 

gerenciamento dos resíduos perigosos (abastecimento e lubrificação de veículos e equipamentos), 

poderá ocorrer alterações dos parâmetros químicos e físicos da água, como a alteração do pH, 

aumento da concentração de sólidos totais e o aumento da turbidez, a ponto de causar danos ao 

habitat aquático e, consequentemente, à biota. 

Trata-se de um impacto no meio físico, na fase de implantação, de natureza negativa, 

indireto, com abrangência regional, de curto prazo, temporário, reversível, de média probabilidade, 

grande magnitude e grande significância. Em função da conectividade natural das bacias 

hidrográficas há a possibilidade de efeitos cumulativos e sinergia. 

Como medidas mitigadoras serão adotadas providências para reduzir o arraste de terra 

para os corpos d’água, movimentação do solo com cortes e aterros e nível, evitando declividades em 

direção aos corpos hídricos, estocagem provisória adequada do solo, atenção especial ao 

escoamento das águas pluviais, formando áreas de contenção para infiltração no solo. 
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O resultado de uma contaminação decorrente de vazamentos de efluentes, graxas ou 

combustíveis irá depender dos volumes eventualmente derramados, contudo, considerando que o 

serviço de abastecimento e lubrificação será feito por empresa terceirizada e apta para a execução 

deste serviço, pode-se afirmar que a extensão do impacto em caso acidental será bastante 

localizada, principalmente com a utilização de recursos móveis como caixas de contenção com areia.  

 

Poluição Atmosférica  

As emissões atmosféricas mais significativas serão constituídas basicamente de material 

particulado em suspensão (PTS) proveniente da limpeza e preparação do terreno para abertura das 

vias de acesso, da movimentação de cargas, da intensificação de tráfego de veículos e máquinas em 

atividades na obra, e nas escavações para instalação da infraestrutura básica. 

Também ocorre a emissão de poluentes atmosféricos, originados pela utilização de 

combustíveis, para movimentação de máquinas e equipamentos. O principal combustível a ser 

utilizado na implantação do empreendimento é o óleo diesel. A correta manutenção e regulagem dos 

motores permitem que seu funcionamento seja realizado com o mínimo de emissões atmosférica. As 

emissões de gases oriundos dos escapamentos de veículos e máquinas que irão trabalhar nas obras 

dessa fase também poderão contribuir para a alteração da qualidade do ar da área interna do 

empreendimento e nas vizinhanças da mesma. Entretanto, não deverão ocorrer contribuições 

significativas que comprometam a qualidade do ar na região de entorno. 

Trata-se de um impacto no meio físico, na fase de implantação, de natureza negativa, 

direto, com abrangência regional, de curto prazo, temporário, reversível, de média probabilidade, 

pequena magnitude e pequena significância. Devido a proximidade com vias de grande 

movimentação diária considera-se que haverá interação cumulativa e sinérgica em relação emissão 

de particulados. 

Como medidas mitigadoras são propostas a umectação constante do solo nas áreas de 

intervenção, manutenções preventivas e periódicas nos maquinários de forma a manter os motores 

regulados e a utilização de cobertura nas carrocerias dos caminhões com lonas quando do transporte 

de materiais granulados. 

 

Emissão de Ruídos/Vibrações 

A operação de máquinas empregadas nas operações de terraplenagem para 

implantação do empreendimento, bem como a utilização de outros veículos pesados são em uma 

fonte de ruídos e vibrações para os vizinhos próximos. Entretanto, dadas as características de 
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ocupação do entorno e as dimensões da gleba, estes são fatores que asseguram um baixo nível de 

incômodo à população vizinha. 

Trata-se de um impacto no meio físico, na fase de implantação, de natureza negativa, 

direto, com abrangência regional, de curto prazo, temporário, reversível, de média probabilidade, 

pequena magnitude e pequena significância. Devido à restrição da abrangência deste impacto (ADA), 

não deverão ocorrer interações cumulativas e sinérgicas com outros empreendimentos de forma a 

potencializar seus efeitos. 

Como medida mitigadora para minimização das emissões de vibrações e ruídos 

recomendam-se a manutenção periódica das máquinas e equipamentos que constituem as principais 

fontes de ruído, com especial atenção aos escapamentos das máquinas pesadas e compactadores de 

solo. A percepção dos ruídos pela vizinhança poderá ser minimizada por meio do estabelecimento de 

horários adequados para realização de trabalho nas construções, sendo proibido a execução de obras 

fora do horário comercial, compreendido entre as 08h e 17h. De qualquer forma, estes impactos 

serão circunscritos à vizinhança mais próxima. 

 

MEIO BIÓTICO 

Impactos sobre a Flora 

As espécies encontradas no levantamento arbóreo, excluindo a mata ciliar, em sua 

grande maioria, são espécies herbáceas e arbustivas que caracterizavam ambientes de pastagens, 

com presença de Brachiaria spp. 

A supressão dos indivíduos se restringe apenas aqueles que se encontram localizados 

nas áreas de implantação do sistema viário. A autorização de supressão vegetal será solicitada na 

fase de licença de instalação. Os indivíduos localizados no interior dos lotes não serão suprimidos 

ficando sob responsabilidade dos futuros proprietários dos lotes o manejo e manutenção. 

A intervenção prevista de cercamento das APPs, tem por objetivo reduzir os impactos 

atrelados a implantação e operação do empreendimento e favorecer a regeneração das matas 

ciliares devido a redução do acesso de pessoas a essas áreas. A distância de área a ser recuperada 

atende ao disposto pela Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa e dá outras providências. 

Com relação ao impacto acarretado pela supressão vegetal para a implantação das vias 

de acesso, trata-se de um impacto no meio biótico, na fase de implantação, de natureza negativa, 

direto, com abrangência local, de curto prazo, permanente, irreversível, de alta probabilidade de 

ocorrência, média magnitude e grande significância. Devido à restrição da abrangência deste impacto 
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(ADA), não deverão ocorrer interações cumulativas e sinérgicas com outros empreendimentos de 

forma a potencializar seus efeitos. 

Em razão da supressão vegetal, deverão ser realizados plantios compensatórios de 

mudas de espécies arbóreas, parametrizados em conformidade com a Resolução SEMADUR n. 30, de 

07 de julho de 2017. Para a aplicação desta medida mitigadora, será realizado levantamento arbóreo 

completo, nos termos regulamentados no Decreto n. 11.971/2012. Nas Áreas de Preservação 

Permanente - APPs, deverá ser realizado a recomposição da vegetação, conforme metodologia 

apresentada em Programa de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas – PRADA, a ser 

proposto e executado. 

A preservação da APP por meio da recuperação e cercamento da área é tido como um 

impacto positivo, direto, de abrangência local, de curto prazo, permanente, irreversível, de alta 

probabilidade de ocorrência, grande magnitude e significância. Pode ser considerada a existência de 

cumulatividade e a sinergia da área preservada com as áreas do entorno, devido a formação de 

corredores de biodiversidade. 

 

 

Impactos sobre a Fauna 

O funcionamento de máquinas e equipamentos, bem como todo o conjunto de 

intervenções previstas poderá resultar na redução da área de habitats e no afugentamento da fauna 

que transita esporadicamente na ADA, podendo assim promover perturbações às populações de 

fauna silvestre mais sensível. Foi encontrado vestígio de animais como Tamnophils doliatus (Choca-

barrada), Forpus xanthopterygius (Tuim), Callithrix penicillate (Sagui). Estes animais são comuns a 

área urbana e com a ocupação gradativa da área do empreendimento estes animais se restringirão 

as APPs. 

Trata-se de um impacto no meio biótico, na fase de implantação, de natureza negativa, 

direto, com abrangência regional, de curto prazo, temporário, irreversível, de alta probabilidade, 

média magnitude e grande significância. Devido à restrição da abrangência deste impacto (ADA), não 

deverão ocorrer interações cumulativas e sinérgicas com outros empreendimentos de forma a 

potencializar seus efeitos. 

As intervenções previstas na implantação do empreendimento, tais como o cercamento 

das APPs, a ser realizado em seguida ao arruamento da via marginal, tem por objetivo reduzir os 

riscos de transito de animais silvestres na área do empreendimento, devido a circulação das 
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máquinas, criando áreas de proteção de fauna e favorecendo a regeneração da mata ciliar mitigando 

a perturbação dos habitats da fauna. 

 

8.4.3 Fase de operação/ocupação 

Nesta fase considera-se a disponibilização dos lotes por meio de comercialização, logo 

após a implantação do empreendimento. Apresenta-se, a seguir, a descrição dos impactos 

relacionados nesta etapa. 

 

MEIO SOCIOECONÔMICO 

Crescimento da Atividade Econômica e Geração de Empregos  

Após a aquisição dos lotes pelos novos proprietários se dá início à construção das 

residências e unidades comerciais na área de implantação do empreendimento. Compreende desde 

a elaboração dos projetos e sua implantação, que envolve as atividades iniciais de limpeza dos lotes 

até finalização da construção.  

Na fase de operação do empreendimento serão gerados diversos empregos diretos e 

indiretos. Parte dos empregos gerados será temporária, principalmente aqueles vinculados à 

construção das edificações nos lotes, cujo quantitativo de vagas abertas irá depender, neste caso, do 

ritmo de implantação das residências nos lotes. Pequenos comércios na região deverão contratar 

mais funcionários para atender a demanda dos novos moradores no bairro. 

A criação de postos de trabalho, que irá proporcionar um aumento na oferta de 

emprego, trará uma melhoria no nível de renda das famílias, incrementando o comércio e as 

atividades de serviços locais, acarretando efeitos multiplicadores de maior ocupação indireta da 

mão-de-obra.  

Trata-se de um impacto no meio socioeconômico, na fase de operação, de natureza 

positiva, direto, com abrangência regional, de curto prazo, permanente, irreversível, de alta 

probabilidade, média magnitude e grande significância. É considerada a possibilidade de interações 

cumulativas e sinérgicas, em função da atração de novas atividades decorrentes da implantação do 

empreendimento, podendo resultar em amplificação dos efeitos. 

Recomenda-se priorizar a contratação da mão-de-obra local, pois o  aumento na oferta 

de emprego significará uma melhoria no nível de renda das famílias residentes provocando maior 

aquecimento econômico, incrementando o comércio e as atividades de serviços. 
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Valorização Imobiliária 

A implantação do empreendimento deve promover um processo de valorização 

imobiliária progressiva, principalmente na área de influência direta do empreendimento. É provável 

que os terrenos mais valorizados sejam aqueles localizados mais próximos ao empreendimento, isso 

ocorre devido a implantação das obras de infraestrutura, melhoria da paisagem urbana, melhor 

integração da região com a cidade ao longo do período de implantação e operação do 

empreendimento. 

Este tipo de empreendimento deve atrair novos empreendimentos urbanos e 

imobiliários, a exemplo de outros loteamentos e grandes comércios que enxergam no bairro uma 

oportunidade de expandir seus negócios. 

Trata-se de um impacto no meio socioeconômico, na fase de operação, de natureza 

positiva, direto, com abrangência regional, de curto prazo, permanente, irreversível, de alta 

probabilidade, pequena magnitude e média significância. É considerada a possibilidade de interações 

cumulativas e sinérgicas, em função dos investimentos públicos no entorno do empreendimento 

como pavimentação asfáltica, esgotamento sanitário, drenagem urbana e ampliação dos 

equipamentos comunitários, além da valorização da terra na área do Empreendimento. 

 

 

 

Aumento das Receitas Fiscais 

Com a construção das edificações e a efetiva ocupação do empreendimento, haverá um 

acréscimo nas receitas municipais por meio dos impostos e taxas vinculados às novas moradias e 

novos habitantes, aos novos estabelecimentos comerciais e de serviços, em especial com relação ao 

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU e ao Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN. 

O IPTU passará a incidir sobre os 4.600 lotes, assim como é possível que haja incremento 

no valor do imposto sobre terrenos próximos a área de implantação do empreendimento devido a 

eventual valorização o entorno. O ISSQN incidirá sobre as construções dos imóveis e demais serviços 

a eles associados.  

A possibilidade de instalação de atividades de comércio e serviços, e atividades 

econômicas em geral, no entorno do empreendimento também poderá contribuir com o aumento 

nos impostos e taxas recebidos pela prefeitura. Entende-se que este é um impacto que incidirá sobre 
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a população do município já que irá gerar aumento na arrecadação dos impostos que serão 

posteriormente revertidos em obras públicas para a região. 

Trata-se de um impacto no meio socioeconômico, na fase de operação, de natureza 

positiva, direto, com abrangência regional, de curto prazo, permanente, irreversível, de alta 

probabilidade, média magnitude e grande significância. Foi considerada a possibilidade de interações 

cumulativas e sinérgicas, em função da atração e expansão de investimentos decorrente da 

existência, além do Empreendimento, outros serviços em operação na região, que irão sofrer as mais 

variadas tributações durante sua atividade. 

 

Aumento da Demanda dos Equipamentos Comunitários e Transporte Público 

Com a ocupação dos lotes pelos novos moradores, compreendemos a demanda da 

utilização de serviços públicos de saúde, educação e assistência social que estão presentes na área 

de influência direta, porém alguns em quantidades insuficientes para atender à futura demanda. 

Neste caso, é necessária a parceria com o poder público para nortear a execução de contrapartidas a 

fim de reduzir a pressão nos equipamentos já instalados. 

Apesar do grande porte do empreendimento, a implantação dos loteamentos ocorrerá 

num lapso temporal de quatro anos, e é esperado um horizonte de ocupação superior a 10 anos com 

uma taxa de ocupação estimada em 80% dos lotes disponibilizados. 

Haverá a necessidade de ampliação de alguns equipamentos públicos urbanos que 

oferecem serviços importantes no entorno para atender a esta nova demanda. Também é esperada 

a implantação de linha regular de ônibus (circulação local dos bairros – sentido centro) que deverá 

passar a atender ao empreendimento. A relocação de linhas de transporte já existentes ou mesmo a 

implantação de linha nova é considerada um fator relevante. 

Também deve ser considerada a pressão na demanda pelas unidades de saúde e 

educacionais. Assim também será necessária a parceria com a administração pública para que sejam 

previstas a ampliação desses recursos disponíveis a população. 

Trata-se de um impacto no meio socioeconômico, na fase de operação, de natureza 

negativo, direto, com abrangência regional, de curto prazo, permanente, irreversível, de alta 

probabilidade, grande magnitude e grande significância. Foi considerada a possibilidade de 

interações cumulativas e sinérgicas, em função da utilização dos equipamentos públicos pela atual 

população bem como pelos moradores que se instalarão no empreendimento. 
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Serão adotadas como medidas mitigadoras ampliação de equipamentos públicos 

comunitários de acordo com os critérios definidos pelo órgão municipal competente como forma de 

mitigar os impactos atrelados ao aumento da população local. 

 

MEIO FÍSICO  

Aumento da Demanda de Água 

Os loteamentos terão rede de abastecido de água potável a ser operado concessionária 

Águas Guariroba conforme carta de viabilidade emitida. A demanda é necessária, porém impacta o 

meio ambiente com o uso dos recursos naturais. 

Trata-se de um impacto no meio físico, na fase de operação, de natureza negativo, 

direto, com abrangência local, de curto prazo, permanente, irreversível, de alta probabilidade, 

grande magnitude e grande significância. Em função da existência de outras atividades e moradias na 

área de influência, há possibilidade de efeitos cumulativos e de sinergia. 

A execução do sistema de abastecimento será em conformidade com o especificado 

pela concessionária, com a aprovação dos projetos em consonância com as normas técnicas exigidas.  

 

Geração de Resíduos Sólidos e Líquidos 

A coleta dos resíduos sólidos domiciliares é de responsabilidade pública através da 

empresa SOLURB Soluções Ambientais. Segundo a concessionária após a coleta, os resíduos são 

destinados ao aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II, para sua disposição final. 

Os efluentes (esgotamento sanitário) gerados pelos lotes implantados deverão ser 

encaminhados para coleta em rede pública da própria Águas Guariroba S/A, conforme carta de 

viabilidade da concessionária.  Haverá a implantação de uma estação elevatória para o recalque de 

todo o esgoto coletado nos loteamentos sendo ligado em rede já existente. 

Trata-se de um impacto no meio físico, na fase de operação, de natureza negativo, 

direto, com abrangência regional, de curto prazo, permanente, irreversível, de alta probabilidade, 

grande magnitude e grande significância. Em função da existência de outras atividades e moradias na 

área de influência, há possibilidade de efeitos cumulativos e de sinergia. 

Como medida mitigadora todo o empreendimento será servido de rede de coleta de 

esgoto sanitário bem como contemplado com coleta regular de resíduos sólidos domiciliares. 

 

Aumento no Tráfego de Veículos nas Vias de Acesso ao Loteamento 
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Após a aquisição dos lotes pelos novos proprietários dá início à construção das 

residências e unidades comerciais na área de implantação do empreendimento e posterior ocupação. 

Compreende desde a elaboração dos projetos, sua aprovação (junto ao órgão competente) e a 

construção das casas.  

A ocupação do empreendimento irá impactar diretamente no fluxo tanto de veículos 

como de pedestres pelas vias próximas ao empreendimento. Com relação aos acidentes causados 

por veículos automotores é possível que haja um aumento da sua ocorrência devido ao maior 

número de elementos circulando nas vias.  

Trata-se de um impacto no meio físico, na fase de operação, de natureza negativo, 

direto, com abrangência regional, de curto prazo, permanente, irreversível, de alta probabilidade, 

media magnitude e grande significância. Em função da existência de outras atividades e moradias na 

área de influência, há possibilidade de efeitos cumulativos e sinergia. 

Para minimização deste impacto torna-se imprescindível a melhoria de sinalização das 

vias públicas, com implantação de acessórios para regulação do transito como redutores de 

velocidade, placas de sinalização, sinalização horizontal e faixas para pedestres nas vias de acesso ao 

loteamento. 

 

MEIO BIÓTICO 

Impactos Sobre a Fauna 

O aumento no número de veículos, dos níveis de ruído, e do aumento da intensidade da 

luz artificial, na fase de operação do empreendimento, poderá perturbar as atividades da fauna 

instalada nas APPs. O ruído gerado pelas atividades humanas pode interferir no conforto de espécies 

que dependem da comunicação sonora (aves, insetos, anfíbios). 

No entanto, graças ao fenômeno da habituação, os animais submetidos constantemente 

a esse tipo de interferência acabam por se acostumar, desde que a perturbação não seja seguida de 

um perigo real (ataque físico, predação).  

Trata-se de um impacto no meio biótico, na fase de operação, de natureza negativo, 

direto, com abrangência local, de curto prazo, permanente, irreversível, de alta probabilidade, 

pequena magnitude e média significância. Deve-se considerar que outros empreendimentos 

vizinhos, em diferentes fases, podem gerar o mesmo tipo de perturbação ocasionando o impacto, 

considera-se significativa a possibilidade de ocorrência de interações cumulativas e sinérgicas. 

As intervenções previstas na implantação do empreendimento, tais como o cercamento 

das APPs, tem por objetivo reduzir os riscos que a ocupação do empreendimento pode causar a 
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fauna, criando áreas de proteção. A minimização deste impacto pode ser feita através da informação 

a população através de placas no cercamento das APPS, indicando que a fauna ali existente não 

deverá ser perturbada.  

 

Impactos Sobre a Flora 

O cercamento da área de preservação permanente, na fase de implantação do 

empreendimento tenta resgatar uma relação mais sustentável entre o homem e a natureza. Durante 

a fase de operação teremos áreas já em avançado processo de recuperação e regeneração, trazendo 

proteção a essas áreas e melhorando a qualidade de vida do entorno devido a presença de ilhas 

verdes, porém ainda continuará em processo de recuperação ao longo dos anos. 

Trata-se de um impacto no meio biótico, na fase de implantação, de natureza positiva, 

direto, com abrangência local, de médio prazo, permanente, reversível, de alta probabilidade, grande 

magnitude e grande significância. Devido à restrição da abrangência deste impacto (ADA), não 

deverão ocorrer interações cumulativas e sinérgicas com outros empreendimentos de forma a 

potencializar seus efeitos. 

Como forma de potencializar este impacto placas informativas de que trata-se de APPs e 

não poderão sofrer perturbação, serão colocadas ao longo do cercamento. 
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8.4.4 Matriz de impactos ambientais 

Impacto Potencial 
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Geração de Tributos AII X     X     POS DIR REG CP TEMP REV  ALT MED GDE C S 
Geração de Expectativas na População (especulação imobiliária e melhorias nos 

bairros vizinhos) AID X     X     POS / 
NEG DIR REG CP TEMP IRV ALT M GDE C S 

Geração de Emprego e Renda AID X       X   POS DIR REG CP TEMP REV  ALT MED GDE C S 
Geração de Tributos AII X       X   POS DIR REG CP TEMP REV  ALT MED GDE C S 

Possibilidade de Acidentes nas Vias de Acesso AID X       X   NEG DIR REG CP TEMP REV  ALT MED GDE C S 
Acidentes de Trabalho ADA X       X   NEG DIR LOC CP TEMP REV  MED MED MED NC NS 

Poluição do Solo e da Água pela Geração de Resíduos Sólidos e Efluentes Sanitários ADA   X     X   NEG DIR LOC CP TEMP REV  BAI MED PEQ NC NS 

Poluição do Solo pela Geração de Resíduos da Construção Civil ADA   X     X   NEG DIR LOC CP TEMP REV  BAI MED PEQ NC NS 
Desencadeamento de Processos Erosivos e Assoreamento ADA   X     X   NEG DIR LOC CP TEMP REV  MED GDE MED C S 

Alteração das Taxas de Permeabilidade do Solo ADA   X     X   NEG DIR LOC CP PERM IRV ALT GDE GDE NC NS 
Alteração da Qualidade das Águas Superficiais AID   X     X   NEG IND REG CP TEMP REV  MED GDE GDE C S 

Poluição Atmosférica  AID   X     X   NEG DIR REG CP TEMP REV  MED PEQ PEQ C S 
Emissão de Ruídos/Vibrações AID   X     X   NEG DIR REG CP TEMP REV  MED PEQ PEQ NC NS 

Impactos sobre a Flora (supressão vegetal) ADA     X   X   NEG DIR LOC CP PERM IRV ALT MED GDE NC NS 
Impactos sobre a Flora (recuperação e proteção da APP) ADA     X   X   POS DIR LOC CP PERM IRV ALT GDE GDE C S 

Impactos sobre a Fauna ADA     X   X   NEG DIR REG CP TEMP IRV ALT MED GDE C S 
Crescimento da Atividade Econômica e Geração de Empregos  AID X         X POS DIR REG CP PERM IRV ALT MED GDE C S 

Valorização Imobiliária AID X         X POS DIR REG CP PERM IRV ALT PEQ MED C S 
Aumento das Receitas Fiscais AII X         X POS DIR REG CP PERM IRV ALT MED GDE C S 

Aumento da Demanda dos Equipamentos Comunitários e Transporte Público AID X         X NEG DIR REG CP PERM IRV ALT GDE GDE C S 
Aumento da Demanda de Água ADA   X       X NEG DIR LOC CP PERM IRV ALT GDE GDE C S 

Geração de Resíduos Sólidos e Líquidos ADA   X       X NEG DIR REG CP PERM IRV ALT GDE GDE C S 
Aumento no Tráfego de Veículos nas Vias de Acesso ao Loteamento AID   X       X NEG DIR REG CP PERM IRV ALT MED GDE C S 

Impactos Sobre a Fauna   ADA     X     X NEG DIR LOC CP PERM IRV ALT PEQ MED NC NS 
Impactos Sobre a Flora ADA     X     X POS DIR LOC MP PERM REV  ALT GDE GDE NC NS 

 

  

Localização
Área Diretamente Afetada (ADA)
Área de Influência Direta (AID)
Áre de Influência Indireta (AII)

Meio
Físico (FIS)

Biótico (BIO)
Socioeconômico (SOC)

Fase de
Ocorrência

Fase de Projeto (PRO)
Fase de Implantação (IMP)
Fase de Operação (OPER)

Natureza Benéfico ou Positivo (POS)
Adverso ou Negativo (NEG)

Duração
Permanente (PER)
Temporário (TEMP)

Cíclico (CIC)
Abrangência Local (LOC)

Regional (REG)

Temporalidade
Curto Prazo (CP)
Médio Prazo (MP)
Longo Prazo (LP)

Tipo Direto (DIR)
Indireto (IND) Reversibilidade Reversível (REV)

Irreversível (IRV) Probabilidade
Alta (ALT)

Média (MED)
Baixa (BAI)

Magnitude
Grande (GRA)
Média (MED)

Pequena (PEQ)
Significância Pouco Significativo (OS)

Muito Significativo (MS)
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9. PROGRAMAS AMBIENTAIS 

Neste capítulo, os programas ambientais descritos a seguir deverão ser apresentados 

para aprovação na a fase da licença de instalação do empreendimento, sendo executados durante e 

após a implantação das obras. Consistem em: 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O CANTEIRO DE OBRAS 

Objetivo 

Este programa é um instrumento que pretende sensibilizar, conscientizar, capacitar e 

educar os trabalhadores envolvidos na fase de instalação do empreendimento, na execução de suas 

tarefas visando a prevenção e a minimização dos impactos ambientais negativos que possam ser 

ocasionados pelas atividades por eles desenvolvidas quando da implantação do loteamento, 

buscando assim, evitar que tais danos ocorram em função da instalação do empreendimento. 

 

Resumo das Principais Ações/Procedimentos 

Dado à peculiaridade do público e do local de treinamento (canteiro de obras), os 

métodos serão informais, porém acompanhados de palestras informativas. A escolha desta 

metodologia deve-se à facilidade que a mesma oferece em possibilitar que a informação chegue mais 

rápida e facilmente aos empregados envolvidos. 

As palestras a serem realizadas deverão abordar questões ambientais relevantes e de 

conduta pessoal, tais como: 

• Uso racional de água; 

• Manuseio e disposição adequada de resíduos sólidos conforme PGRCC; 

• Cuidados no manuseio de óleo lubrificante; 

• Orientação sobre supressão de vegetação e cuidados com os animais silvestres; 

• Instrução sobre normas de comportamento e de respeito para com os membros da comunidade 

local, bem como as normas de conduta internas. 

 

Instituições Envolvidas 

Este programa é de responsabilidade do empreendedor. 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONTROLE DOS PROCESSOS EROSIVOS E 
ASSOREAMENTO 

Objetivo 

A instalação do loteamento prevê a movimentação de terra através de terraplanagens e 

escavações no terreno para construção das vias de circulação, assentamento de tubulações e demais 

instalações, e apresenta com potencial risco ao desencadeamento de processos erosivos. 

Estas intervenções, se realizadas sem o planejamento necessário, poderão conduzir a 

um desencadeamento de processos erosivos nas áreas de intervenção, cujos efeitos poderão se 

manifestar no assoreamento nos corpos d’água. 

Este programa tem como objetivo principal estabelecer e consolidar ações que 

permitam um efetivo controle dos processos erosivos, bem como orientar sobre a importância do  

monitoramento diário, visando a avaliação da eficiência dessas ações. 

 

Resumo das Principais Ações/Procedimentos 

O primeiro e principal aspecto metodológico deste programa se relaciona a elaboração e 

execução de um bom planejamento para as intervenções no meio físico, consciente de que na fase 

de planejamento, deverão ser adotados mecanismos de controle erosivo de forma a prevenir os 

efeitos dessas intervenções. 

Estes mecanismos de controle ambiental são extremamente variados, sendo 

decorrentes do tipo e porte da intervenção, bem como do local de sua realização. Assim sendo, este 

sistema preventivo de controle deverá contar com os instrumentos abaixo descritos, sem, contudo, 

eliminar a possibilidade de outros tipos de controle erosivo: 

- Implantação de um sistema de drenagem pluvial na fase das obras, executando para isto 

o cálculo de drenagem da bacia local, de forma a subsidiar o melhor dimensionamento 

deste sistema; 

- A locação das vias de circulação deverá priorizar as áreas mais planas, que correspondem 

a pontos menos favoráveis ao desencadeamento de processos erosivos; 

- Caso venham a ser implantados taludes, os mesmos deverão, quando necessário, ser 

dotados de mecanismos de proteção contra erosões e quedas, construindo, sempre que 

necessário, canaletas de crista e de pé, além de escadas dissipadoras de energia; 

- As saídas de água das vias de circulação deverão ser encaminhadas para o talvegue mais 

próximo, e não deixadas a meia vertente, permitindo e favorecendo a instalação de 

processos erosivos.  
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- Durante as obras, antes da implantação definitiva do sistema de canaletas, utilizar solo-

cimento no fundo das canaletas de drenagem com maior fluxo de água, caso se observe o 

desencadeamento de processos erosivos; 

- Utilização de revegetação com gramíneas em mudas ou placas, como forma de proteção 

dos solos contra os processos erosivos nos locais onde seja necessário. 

 

Instituições Envolvidas 

Este programa é de responsabilidade do empreendedor. 

 

PROGRAMA DE CONTROLE DE POLUIÇÃO 

Objetivos 

A fase de instalação do loteamento, como qualquer outra atividade construtiva, tem 

potencial para gerar emissões atmosféricas (poeira e ruído), efluentes líquidos e resíduos sólidos, 

que devem ser corretamente minimizados e gerenciados, evitando-se assim uma possível 

degradação do ambiente onde a atividade esteja sendo instalada. 

As emissões atmosféricas são geradas, usualmente, na execução dos serviços de 

terraplanagem e pela circulação de veículos/máquinas/equipamentos nas áreas das obras e estradas 

internas não pavimentadas, que promovem o levantamento de material particulado no ar. A geração 

de ruído é inerente ao funcionamento de equipamentos e máquinas pesadas. 

Os efluentes líquidos são gerados nos canteiros de obras sendo compostos basicamente 

por esgoto sanitário, enquanto vários tipos de resíduos sólidos são gerados pela atividade de 

construção, desde resíduos domésticos provenientes das ações do dia-a-dia nos canteiros de obra 

(papel, resíduos alimentares, etc), até resíduos especificamente relacionados com a obra como 

entulhos, restos de cimento, madeira, etc (resíduos da construção civil), bem como aqueles 

vinculados a manutenção de máquinas e equipamentos (resíduos oleosos). 

A implementação deste programa, portanto, se justifica pela necessidade de mitigar, 

controlar e gerenciar os impactos associados às emissões atmosféricas, efluentes líquidos e resíduos 

sólidos gerados na implantação da atividade a ser realizada, sendo fator determinante nos esforços 

de preservação da qualidade do ambiente. 

O objetivo principal deste programa é o monitoramento da qualidade ambiental na área de 

implantação do empreendimento, através do controle e gerenciamento das emissões atmosféricas, 

efluentes líquidos e resíduos sólidos. Para atendimento deste objetivo principal podem ser elencados 

os objetivos específicos que se seguem: 

- Evitar a geração de emissões atmosféricas (poeira) durante as obras e minimizar a 
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emissão de ruídos; 

- Garantir que os efluentes líquidos gerados sejam adequadamente dispostos e/ou 

tratados; 

- Garantir a correta disposição dos resíduos sólidos gerados e o controle efetivo sobre 

seu gerenciamento, buscando a conformidade com a legislação ambiental. 

 

Resumo das Principais Ações/Procedimentos 

Apresenta-se a seguir as principais ações a serem adotadas visando o atendimento dos 

objetivos do programa: 

- Umectação do terreno, a ser realizada através de carros-pipa, que promoverão a aspersão 

de água nos locais de intervenção, a partir das necessidades visualizadas localmente; 

- Instalação de banheiros químicos nos canteiros e frentes de obra; 

- Elaboração e implementação de um Programa de Gerenciamento de Resíduos de 

Construção Civil - PGRCC, o qual abordará todas as ações de manejo de resíduos sólidos 

no tocante aos aspectos de geração, segregação, acondicionamento, transporte, 

tratamento e disposição final, buscando como meta principal à proteção do meio 

ambiente e da saúde pública. 

 

Instituições Envolvidas 

Este programa é de responsabilidade do empreendedor. 

 

PROGRAMA DE REVEGETAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS EROSOSIVOS EM ÁREA DE APP 
(PRADA) 

Objetivos 

Este programa prevê a revegetação e o controle dos processos erosivos encontrados nas  

Área de Preservação Permanente – APP. Está previsto o cercamento das APP na etapa de 

implantação do empreendimento, que tem como finalidade evitar o acesso de pessoas e 

maquinários nestas áreas a fim de acelerar a sua recuperação. 

Espera-se que o desenvolvimento deste programa traga os seguintes benefícios: 

- Proteção dos corpos hídricos presentes na área do empreendimento, minimizando o 

aporte de sedimentos que têm potencial para causar assoreamentos; 

- Ampliação da diversidade vegetal da área que acabarão atraindo e abrigando a fauna da 

região; 
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- Ampliação das populações animais silvestres e atração de novas espécies, em função da 

oferta de recursos alimentares em maior quantidade e diversidade; 

Este programa tem por objetivo a revegetação, o enriquecimento e a proteção das áreas de 

preservação permanente dos corpos hídricos na área do empreendimento. 

 

Resumo das Principais Ações/Procedimentos 

Elaborar um programa de revegetação contemplando a vegetação nativa existente, 

adicionando outras espécies encontradas em remanescentes no entorno da cidade, em condições 

ambientais semelhantes. Espécies frutíferas e outras com potencial de atração de aves também 

serão utilizadas. A elaboração do programa contemplará: 

- A identificação e quantificação das áreas a serem revegetadas, a qual será feita com base 

em mapa de cobertura vegetal existente e campanhas “in loco”;  

- Avaliação e descrição da cobertura vegetal existente nas áreas pontuais a serem 

revegetadas, mediante campanhas “in loco”; 

- Definição das técnicas silviculturais para cada situação identificada, prescrição das 

atividades operacionais a serem realizadas para revegetação destas áreas, utilizando-se 

espécies nativas da região. 

-  

Instituições Envolvidas 

Este programa é de responsabilidade do empreendedor. 
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10 PROGNÓSTICO AMBIENTAL 

O empreendimento, nas suas três fases, após implantação e consolidação promoverá 

um aumento da densidade demográfica no entorno estimada de 15,16 para 23,40 

habitantes/hectare em 2035, sendo este índice um indicador de baixa densidade. 

O Plano Diretor de Campo Grande/MS em fase de revisão e aprovação na câmara 

municipal trás em suas alterações o conceito da densidade demográfica e define seus valores 

máximos por região da cidade, sendo que para área do empreendimento será de 53 hab/ha.  

Levando em conta o período de implantação do empreendimento, seguido pelo 

período de venda dos lotes até a sua ocupação total, projeta-se um período de 15 (quinze) anos 

podendo se estender por 20 (vinte) anos ou mais. 

O empreendimento tem compromisso com a qualificação do espaço urbano pela sua 

proposta que conjuga e harmoniza aspectos sociais, econômicos e ambientais, contemplando um 

projeto de parcelamento dotado de toda infraestrutura e espaços de lazer.  

Os loteamentos comportarão 4.600 lotes com média aproximada de 3,12 moradores 

por residência, o que dará origem a uma nova população na região da ordem de 14.352 pessoas, que 

gerarão demanda de consumo de bens, serviços e materiais, contribuindo assim para o aumento da 

arrecadação de tributos. 

A urbanização da área promoverá mudanças nesse cenário com a atração de 

investimentos públicos e privados não só para o empreendimento, mas como nas suas áreas de 

influência, que começará receber já da parte do empreendedor melhorias no seu sistema viário com 

a qualificação do arruamento nos seus principais acessos. Esses novos acessos também deverão fazer 

parte do planejamento do município e do empreendedor que levarão em consideração as medidas 

mitigadoras propostas neste estudo. 

Quando se iniciar o processo de ocupação do empreendimento, novas frentes de 

emprego e renda irão surgir, sendo primeiro na fase das edificações de imóveis e posteriormente 

com a contratação de empregados em pequenos comércios e serviços que se instalarão no bairro. 

A exemplo de outras regiões da cidade que também passaram por processos 

semelhantes de urbanização e qualificação do espaço urbano, a área deverá atrair além de moradias, 

o interesse de investidores, principalmente do segmento do comércio, para instalação de suas 

empresas destinadas a suprir as necessidades básicas da população local, evitando assim a 

necessidade de seu deslocamento para outras bairros, promovendo a geração de emprego e renda e 

impulsionando o seu desenvolvimento.     
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A região já é vista hoje como um polo de desenvolvimento econômico e o 

empreendimento vem ofertar condições para novas moradias e consequentemente mão de obra 

próxima a estes centros de emprego e renda, propiciando conforto e segurança para empregados e 

empregadores. 

O mercado imobiliário tem nos aspectos citados no diagnóstico, sua referência para a 

valoração da área diretamente afetada e nas outras áreas de influência do projeto e em decorrência 

dessa urbanização com as melhorias previstas de novos investimentos públicos e privados, podemos 

concluir que esses fatores impulsionarão a valorização dos imóveis nos bairros circunvizinhos.  

Esse processo, entretanto, não altera as premissas do empreendimento que tem por 

objeto a oferta de lotes em condições acessíveis, com financiamento em até quinze anos e 

compatíveis com a renda da população alvo.  

O empreendimento se opõe a lógica de urbanização das cidades que normalmente 

segrega a população de menor poder aquisitivo em bairros periféricos e sem infraestrutura 

adequada de ocupação e introduz um novo conceito neste processo que é de também valorar esse 

segmento da sociedade com produto adequado ao seu consumo e com espaços urbanos de 

qualidade e adequado ao uso e lazer da população local. 

Por suas condições de urbanização, qualidade de infraestrutura e posição geográfica, 

os loteamentos serão fundamentais para integrar o sistema de transporte com implantação de novas 

linhas e melhoria na conectividade dos bairros existentes com outros e toda a cidade. Não pode o 

poder público se eximir de suas responsabilidades constitucionais e deve se empenhar na promoção 

da inclusão social de todas as parcelas da sociedade e o transporte é fundamental neste papel. 

A urbanização da área promoverá a oferta de novos meios de acesso a todos os 

bairros existentes, através de um sistema viário de qualidade, com ruas pavimentadas e sinalizadas, e 

estimulará o desenvolvimento socioeconômico da região e ainda induzirá ações do poder público 

quanto a melhorias nas vias lindeiras. Com isso ocorrerá à conectividade com todos os bairros 

vizinhos e consequentemente com a cidade como um todo, rompendo assim o isolamento da região. 

As principais vias de integração do empreendimento serão: Av. Alto da Serra (oeste – 

leste), Av. Sacopema (oeste – leste), Rua Jorge Antônio Siufi (norte –Sul), Av. Ari Abussafi de Lima 

(norte – sul) e Av. Guaramirim ( oeste – Leste). Será executada a ligação do empreendimento com 

seu entorno através de duas pontes sendo, uma sobre o córrego Poção e outra sobre o córrego 

Lajeado, as quais assim que definidas sua localização, serão licenciadas separadamente do 

empreendimento. 

A capacidade das vias e seu nível de serviço avaliados com base no volume de 

viagens das áreas lindeira e altamente adensada, mostraram-se satisfatórios e com condições para 
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promover a melhoria e redução do tráfego em determinados pontos da região como em outros que 

absolvem a demanda oriunda daquela localidade.  

 Quanto ao prognóstico ambiental, referente aos aspectos físicos, os impactos 

relativos à movimentação de terra devem ser minimizados de forma a evitar os impactos decorrentes 

do desencadeamento do processo erosivo, os quais devem ser controlados e mitigados. A 

composição de argila no solo eleva o índice de plasticidade resultando num solo muito moldável 

quando submetido à carga e gerando a necessidade da aplicação de cascalhos nestas vias, com o 

objetivo do aumento da granulometria e melhor estabilização do leito por onde trafegarão os 

caminhões na fase de implantação. Com relação à área onde foi identificada a ocorrência de material 

arenoso, na porção sul do empreendimento, a mesma pode apresentar maior suscetibilidade aos 

processos erosivos em função da baixa resistência devido à ausência de material argiloso. No entanto 

a capacidade de infiltração das águas pluviais nestas áreas é elevada. 

Na área pedológica os impactos seriam na redução da infiltração de água no solo, 

devido a impermeabilização de parte do terreno e a alteração nas dinâmicas das águas pluviais, nas 

fases de implantação e operação do loteamento. Tais informações permitem concluir, que a respeito 

da pedologia o loteamento é viável, devendo ter associado a um projeto de drenagem de águas 

pluviais para evitar processos erosivos na fase de sua implantação. 

No tocante aos recursos hídricos superficiais, considera-se que ao empreendimento 

deverá assumir medidas de visem evitar que a implantação do mesmo venha a causar impactos 

irreversíveis na área. Um parque linear aos córregos Poção e Lajeado será implantado e será também 

fator de transformação para região qualificando a paisagem e propiciando bem estar aos moradores 

locais.  

Será implantada arborização em todas as avenidas que permeiam o loteamento de 

modo a oferecer aos futuros moradores espaços com beleza estética, com clima mais ameno, com 

sombreamento, com proteção contra os ventos, barulho, com melhor absorção de raios solares e 

controle da poluição atmosférica, promovendo assim o equilíbrio entre espaços urbanizados e os 

elementos da natureza gerando uma paisagem urbana de qualidade e preservando o patrimônio 

natural local. 

Em relação à supressão de vegetação, prevê-se compensação pelo corte da 

vegetação conforme legislação municipal vigente.  

O projeto prevê a recomposição das áreas de preservação permanente dos cursos 

d’agua o que proporciona um incremento da vegetação já existente, auxiliando na preservação dos 

córregos e no aumento dos grupos faunístico existente e levantados no diagnóstico. 
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Em relação às unidades de conservação, não se observa a ocorrência de UC’s no 

interior da área diretamente afetada pelo empreendimento. No entanto os loteamentos localizam-se 

próximo a APA do Lajeado, mas não necessitará de anuência do órgão ambiental responsável pela 

APA já que a mesma não tem área de amortecimento.  

Os estudos arqueológicos ainda estão em fase de autorização do IPHAN para o 

diagnóstico interventivo na área do empreendimento, os quais posteriormente irão identificar 

vestígios e/ou sítios arqueológicos na área de pesquisa. 

Com relação aos equipamentos urbanos e comunitários, de acordo com o 

diagnóstico apresentado, o empreendimento poderá afetar o atendimento a população existente, 

apesar da ocupação em longo prazo. No entanto esses fatores serão minimizados, como por 

exemplo, na área de educação com a ampliação de salas de aula na área de influência direta, a 

construção de uma UBS na terceira fase do loteamento para atender as novas demandas geradas 

pelos novos moradores, além de destinar áreas públicas para instalação de tais serviços pelo poder 

público. 

O abastecimento de água potável e a coleta e tratamento de esgotamento sanitário 

está previsto conforme carta de viabilidade da concessionaria Águas Guariroba com eficiência em 

todos os loteamentos até sua ocupação plena. 

O empreendimento foi planejado de forma a atender a legislação vigente, atendendo 

desta forma aos interesses da coletividade, ao passo que promoverá uma adequada ocupação de um 

espaço privado urbano, garantindo a manutenção dos acessos públicos e incentivando o uso de mão-

de-obra local para a implantação dos loteamentos. 

Por fim considerando a atendimento a legislação, os benefícios e a possibilidade de 

controle dos impactos, tem-se que o empreendimento preenche os requisitos de viabilidade 

ambiental, social e econômica, sendo que sua implantação representará desenvolvimento 

compatível e sustentado ao município de Campo Grande/MS e cumprirá de forma legal, a função 

social urbana da propriedade definida pelo Plano Diretor Municipal. 
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http://cetesb.sp.gov.br/aguas-interiores/wp-content/uploads/sites/12/2013/11/Ap%C3%AAndice-D-Significado-Ambiental-e-Sanit%C3%A1rio-das-Vari%C3%A1veis-de-Qualidade-29-04-2014.pdf
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ANEXO 01 
Termo de Referência n. 138/2017 
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ANEXO 02 
Projeto urbanístico do loteamento 
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ANEXO 03 
Certidão de viabilidade de abastecimento de água e rede coletora de esgoto 
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ANEXO 04 
Croquis, perfis geotécnicos do solo e ART 
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N E

ST 01 7.727.682 753.277 21 K

ST 02 7.727.336 752.707 21 K

ST 03 7.727.338 753.416 21 K

ST 04 7.727.063 753.811 21 K

ST 05 7.727.035 754.131 21 K

COORDENADAS UTM
PONTOS ZONA

N E

ST 06 7.726.857 753.514 21 K

ST 07 7.727.336 752.707 21 K

C 01 7.727.345 752.949 21 K

C 02 7.727.453 753.491 21 K

C 03 7.726.759 753.826 21 K

ZONAPONTOS
COORDENADAS UTM

Ref.

Escala:

Cota:

753.277 Revestimento:

7.727.682 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

6,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 1 17 1 15 1 19 2 32 2 34 argila P

2,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 rocha P

3,00 5 15 6 15 8 15 11 30 14 30 rocha P

4,00 7 15 10 15 11 15 17 30 21 30 rocha P

5,00 18 15 20 15 23 15 38 30 43 30 rocha P

6,00 21 15 35 15 36 12 56 30 71 27 rocha P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 01 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-01 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 01

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 15/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 15/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

1,00 a 2,00 - Argila siltosa, muito mole, cor marrom.

2,00 a 3,00 - Alteração de basalto, mole, cor marrom.

3,00 a 4,30 - Alteração de basalto, rija, cor marrom.

4,30 a 6,42 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material

6,42 a 6,45 - Avanço de sondagem.

6,45 m - Impenetrável a percussão.

10" - - L - Lavagem

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

01 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

N.E.

Data: 29/05/2017

_________________

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

elipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____
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Ref.

Escala:

Cota:

752.707 Revestimento:

7.727.336 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

4,36 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 6 15 7 15 9 15 13 30 16 30 argila L

2,00 7 15 7 15 10 15 14 30 17 30 argila L

3,00 12 15 15 15 17 15 27 30 32 30 argila L

4,00 22 15 28 10 - - 50 25 28 10 rocha L

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

4,36 4,36 R - Rotativa

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME

_________________

Data:

10" 4,34 4,36 LT - Lavagem por tempo

10"

Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

02 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

29/05/2017

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" 4,30 4,34 L - Lavagem

4,25 a 4,30 - Avanço de sondagem.

3,00 a 4,00 - Argila siltosa c/ pedregulho grosso, dura, cor 
cinza claro.
4,00 a 4,25 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

4,30 a 4,36 - Lavagem por tempo.

4,36 m - Impenetrável ao trépano de lavagem.

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor cinza claro.

20 40 60 80 Classificação do Material

1,00 a 3,00 - Argila siltosa, rija, cor cinza claro.

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

0,50 m

29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

Nº SPT: 02

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial 0,50 m (08h 20min) Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 16/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E 2,00 m
Data da Execução

Inicial 16/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório:

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 01 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-02 Final 0,50 m (08h 20min) Operador: Ilson Quirino 1 : 50

________________________________________ ____
Felipe Crepaldi Pellat

Ref.

Escala:

Cota:

753.416 Revestimento:

7.727.338 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

12,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 1 16 1 15 1 17 2 31 2 32 argila L

2,00 1 18 1 19 1 20 2 37 2 39 argila L

3,00 1 16 1 21 2 15 2 37 3 36 argila L

4,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila L

5,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila L

6,00 2 15 2 15 3 15 4 30 5 30 argila L

7,00 3 15 3 15 4 15 6 30 7 30 argila L

8,00 4 15 5 15 5 15 9 30 10 30 argila L

9,00 5 15 6 15 7 15 11 30 13 30 rocha L

10,00 7 15 8 15 8 15 15 30 16 30 rocha L

11,00 10 15 9 15 13 15 19 30 22 30 rocha L

12,00 12 15 14 15 16 15 26 30 30 30 rocha L

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 01 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-03 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 03

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 17/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E 4,00 m
Data da Execução

Inicial 17/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

1,00 a 3,30 - Argila siltosa, muito mole, cor marrom.

3,30 a 7,00 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material

12,45 m - Limite da sondagem contratada.

7,00 a 9,00 - Argila siltosa, média, cor marrom.

9,00 a 11,30 - Alteração de basalto, rija, cor marrom.

11,30 a 12,45 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

PARA
(Sem observações)

P - Percussão

Folha:

- - R - Rotativa

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

LT - Lavagem por tempo

10"

03 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

N.E.

Data: 29/05/2017

_________________

10" - - L - Lavagem

10" - -

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE

Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

elipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____
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Ref.

Escala:

Cota:

753.811 Revestimento:

7.727.063 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

12,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 1 15 1 15 2 15 2 30 3 30 argila P

2,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

3,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

4,00 2 15 3 15 3 15 5 30 6 30 argila P

5,00 3 15 2 15 3 15 5 30 5 30 argila P

6,00 3 15 3 15 3 15 6 30 6 30 argila P

7,00 3 15 4 15 4 15 7 30 8 30 argila P

8,00 5 15 5 15 6 15 10 30 11 30 argila P

9,00 6 15 7 15 8 15 13 30 15 30 argila P

10,00 9 15 10 15 10 15 19 30 20 30 argila P

11,00 11 15 12 15 11 15 23 30 23 30 argila P

12,00 13 15 15 15 17 15 28 30 32 30 argila P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha: 04 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

12,45 m - Limite da sondagem contratada.

N.E.

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material

1,00 a 6,00 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

6,00 a 8,30 - Argila siltosa, média, cor marrom.

8,30 a 10,30 - Argila siltosa, rija, cor marrom.

10,30 a 12,45 - Argila siltosa, dura, cor marrom variegada.

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

Nº SPT: 04

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 17/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 17/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório:

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 01 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-04 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

________________________________________ ____
Felipe Crepaldi Pellat

Ref.

Escala:

Cota:

754.131 Revestimento:

7.727.035 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

12,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 1 15 1 15 2 15 2 30 3 30 argila L

2,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila L

3,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila L

4,00 2 15 1 15 2 15 3 30 3 30 argila L

5,00 2 15 2 15 1 15 4 30 3 30 argila L

6,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila L

7,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila L

8,00 2 15 3 15 4 15 5 30 7 30 argila L

9,00 3 15 4 15 5 15 7 30 9 30 argila L

10,00 8 15 10 15 11 15 18 30 21 30 argila L

11,00 10 15 12 15 13 15 22 30 25 30 argila L

12,00 12 15 12 15 14 15 24 30 26 30 argila L

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

05 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

1,00 a 8,30 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

12,45 m - Limite da sondagem contratada.

N.E.

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

8,30 a 10,00 - Argila siltosa, média, cor marrom.

10,00 a 12,45 - Argila siltosa, dura, cor marrom variegada.

20 40 60 80 Classificação do Material
N.A.

1 2 3 1+2 2+3 75 cm

29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

Nº SPT: 05

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 16/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E 3,00 m
Data da Execução

Inicial 16/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório:

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 01 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-05 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

elipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____

294



Ref.

Escala:

Cota:

753.514 Revestimento:

7.726.857 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

7,38 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 1 15 2 15 2 15 3 30 4 30 argila L

2,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila L

3,00 2 15 3 15 3 15 5 30 6 30 argila L

4,00 4 15 3 15 4 15 7 30 7 30 rocha L

5,00 9 15 18 15 20 15 27 30 38 30 rocha L

6,00 15 15 20 15 25 15 35 30 45 30 rocha L

7,00 27 15 32 15 - - 59 30 32 15 rocha L

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

7,38 7,38 R - Rotativa

Execução:

06 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

N.E.

Data: 29/05/2017

_________________

Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

10" 7,30 7,35 L - Lavagem

10" 7,35 7,38 LT - Lavagem por tempo

10"

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

7,30 m - Impenetrável a percussão.

7,30 a 7,38 - Lavagem por tempo.

7,38 m - Impenetrável ao trépano de lavagem.

1,00 a 3,30 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material

3,30 a 4,00 - Argila siltosa, média, cor marrom.

4,00 a 5,00 - Alteração de basalto, média, cor marrom.

5,00 a 7,30 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

Nº SPT: 06

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 16/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E 3,00 m
Data da Execução

Inicial 16/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório:

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 01 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-06 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Felipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____

Ref.

Escala:

Cota:

752.707 Revestimento:

7.727.336 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

6,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 1 16 1 17 1 19 2 33 2 36 argila P

2,00 1 20 1 18 1 15 2 38 2 33 argila P

3,00 2 15 2 15 3 15 4 30 5 30 argila P

4,00 3 15 4 15 4 15 7 30 8 30 rocha P

5,00 10 15 14 15 19 15 24 30 33 30 rocha P

6,00 20 15 23 15 25 15 43 30 48 30 rocha P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

0,50 m

Data: 29/05/2017

_________________

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

07 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

10" - - L - Lavagem

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

6,45 m - Impenetrável a percussão.

5,00 a 6,45 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

1,00 a 3,00 - Argila siltosa, muito mole, cor marrom.

3,00 a 4,00 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

4,00 a 5,00 - Alteração de basalto, média, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material
N.A.

1 2 3 1+2 2+3 75 cm

29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

Nº SPT: 07

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial 0,50 (07h 00min) Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 25/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 25/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório:

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 01 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-07 Final 0,50 (07h 00min) Operador: Ilson Quirino 1 : 50

________________________________________ ____
elipe Crepaldi Pellat

295



N E

ST 01 7.726.591 754.296 21 K

ST 02 7.726.503 753.651 21 K

ST 03 7.726.351 754.065 21 K

ST 04 7.725.915 753.916 21 K

ST 05 7.725.837 754.339 21 K

COORDENADAS UTM
PONTOS ZONA

N E

ST 06 7.725.683 753.713 21 K

ST 07 7.725.404 754.651 21 K

C 01 7.726.313 753.937 21 K

C 02 7.725.915 753.671 21 K

C 03 7.725.837 754.339 21 K

ZONAPONTOS
COORDENADAS UTM

Ref.

Escala:

Cota:

754.296 Revestimento:

7.726.591 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

12,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 1 15 1 15 1 15 2 30 2 30 argila P

2,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

3,00 2 15 1 15 2 15 3 30 3 30 argila P

4,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

5,00 2 15 3 15 3 15 5 30 6 30 argila P

6,00 3 15 3 15 3 15 6 30 6 30 argila P

7,00 4 15 5 15 5 15 9 30 10 30 argila P

8,00 5 15 6 15 7 15 11 30 13 30 argila P

9,00 8 15 7 15 8 15 15 30 15 30 argila P

10,00 9 15 8 15 10 15 17 30 18 30 argila P

11,00 10 15 12 15 11 15 22 30 23 30 rocha P

12,00 13 15 15 15 17 15 28 30 32 30 rocha P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 02 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-01 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 01

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 17/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 17/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

12,45 m - Limite da sondagem contratada.

11,00 a 12,45 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

1,00 a 2,00 - Argila siltosa, muito mole, cor marrom.

2,00 a 5,30 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

10" - - L - Lavagem

10" - - LT - Lavagem por tempo

10"

5,30 a 8,00 - Argila siltosa, média, cor marrom.

8,00 a 11,00 - Argila siltosa, rija, cor marrom.

01 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

N.E.

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

- - R - Rotativa

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME

elipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____
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Ref.

Escala:

Cota:

753.651 Revestimento:

7.726.503 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

9,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

2,00 2 15 3 15 3 15 5 30 6 30 argila P

3,00 3 15 4 15 5 15 7 30 9 30 argila P

4,00 6 15 7 15 7 15 13 30 14 30 rocha P

5,00 7 15 8 15 9 15 15 30 17 30 rocha P

6,00 9 15 10 15 12 15 19 30 22 30 rocha P

7,00 12 15 15 15 18 15 27 30 33 30 rocha P

8,00 14 15 19 15 23 15 33 30 42 30 rocha P

9,00 15 15 21 15 26 15 36 30 47 30 rocha P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 02 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-02 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 02

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 24/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 24/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

20 40 60 80 Classificação do Material
N.A.

1 2 3 1+2 2+3 75 cm

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

1,00 a 2,30 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

9,45 m - Impenetrável a percussão.

2,30 a 4,00 - Argila siltosa, média, cor marrom.

4,00 a 6,30 - Alteração de basalto, rija, cor marrom.

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

- - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

6,30 a 9,45 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

02 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

N.E.

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

10"

Felipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____

Ref.

Escala:

Cota:

754.065 Revestimento:

7.726.351 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

10,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 5 15 5 15 5 15 10 30 10 30 argila P

2,00 5 15 6 15 5 15 11 30 11 30 argila P

3,00 6 15 6 15 6 15 12 30 12 30 argila P

4,00 5 15 6 15 7 15 11 30 13 30 argila P

5,00 7 15 7 15 8 15 14 30 15 30 argila P

6,00 8 15 9 15 9 15 17 30 18 30 argila P

7,00 9 15 10 15 10 15 19 30 20 30 rocha P

8,00 11 15 10 15 12 15 21 30 22 30 rocha P

9,00 10 15 12 15 13 15 22 30 25 30 rocha P

10,00 13 15 14 15 15 15 27 30 29 30 rocha P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 02 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-03 Final 0,50 (15h 00min) Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 03

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial 0,50 (15h 00min) Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 17/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 17/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material

Carimbo CONTRATANTE

03 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

10" - - L - Lavagem

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

0,50 m

10,45 m - Impenetrável a percussão.

1,00 a 7,00 - Argila siltosa, rija, cor cinza claro.

7,00 a 10,45 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

Data: 29/05/2017

_________________

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO

elipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____
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Ref.

Escala:

Cota:

753.916 Revestimento:

7.725.915 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

10,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 2 15 1 15 2 15 3 30 3 30 argila P

2,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

3,00 2 15 2 15 3 15 4 30 5 30 argila P

4,00 2 15 3 15 3 15 5 30 6 30 argila P

5,00 3 15 3 15 3 15 6 30 6 30 rocha P

6,00 4 15 5 15 5 15 9 30 10 30 rocha P

7,00 5 15 6 15 7 15 11 30 13 30 rocha P

8,00 7 15 18 15 18 15 25 30 36 30 rocha P

9,00 8 15 10 15 11 15 18 30 21 30 rocha P

10,00 10 15 12 15 13 15 22 30 25 30 rocha P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 02 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-04 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 04

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 24/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 24/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

N.E.

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

10,45 m - Impenetrável a percussão.

8,00 a 10,45 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material

- LT - Lavagem por tempo

10"

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha: 04 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

1,00 a 4,30 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

4,30 a 5,00 - Argila siltosa, média, cor marrom variegado.

5,00 a 7,00 - Alteração de basalto, média, cor marrom.

7,00 a 8,00 - Alteração de basalto, rija, cor marrom.

- - R - Rotativa

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

10" - - L - Lavagem

10" -

________________________________________ ____
Felipe Crepaldi Pellat

Ref.

Escala:

Cota:

754.339 Revestimento:

7.725.837 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

9,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 2 15 1 15 1 15 3 30 2 30 argila P

2,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

3,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

4,00 2 15 3 15 3 15 5 30 6 30 argila P

5,00 4 15 5 15 6 15 9 30 11 30 argila P

6,00 6 15 7 15 5 15 13 30 12 30 rocha P

7,00 12 15 15 15 16 15 27 30 31 30 rocha P

8,00 15 15 18 15 20 15 33 30 38 30 rocha P

9,00 18 15 21 15 26 15 39 30 47 30 rocha P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 02 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-05 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 05

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 25/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 25/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

20 40 60 80 Classificação do Material
N.A.

1 2 3 1+2 2+3 75 cm

9,45 m - Impenetrável a percussão.

N.E.

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

7,00 a 9,45 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

1,00 a 4,30 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

05 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

4,30 a 5,30 - Argila siltosa, média, cor marrom.

5,30 a 6,00 - Argila siltosa, rija, cor marrom.

6,00 a 7,00 - Alteração de basalto, rija, cor marrom.

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

elipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____
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Ref.

Escala:

Cota:

753.713 Revestimento:

7.725.683 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

5,80 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

2,00 3 15 4 15 5 15 7 30 9 30 argila P

3,00 7 15 9 15 10 15 16 30 19 30 rocha P

4,00 10 15 16 15 18 15 26 30 34 30 rocha P

5,00 19 15 25 15 28 15 44 30 53 30 rocha P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 02 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-06 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 06

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 25/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 25/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

20 40 60 80 Classificação do Material
N.A.

1 2 3 1+2 2+3 75 cm

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

5,45 a 5,80 - Avanço de sondagem.

5,80 m - Impenetrável a percussão.

1,00 a 2,00 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

2,00 a 3,00 - Argila siltosa, média, cor marrom.

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

3,00 a 4,00 - Alteração de basalto, rija, cor marrom.

4,00 a 5,45 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

06 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

N.E.

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

Felipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____

Ref.

Escala:

Cota:

754.651 Revestimento:

7.725.404 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

12,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

2,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

3,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

4,00 2 15 3 15 3 15 5 30 6 30 argila P

5,00 3 15 3 15 3 15 6 30 6 30 argila P

6,00 3 15 4 15 4 15 7 30 8 30 argila P

7,00 4 15 5 15 5 15 9 30 10 30 argila P

8,00 5 15 6 15 7 15 11 30 13 30 argila P

9,00 7 15 8 15 8 15 15 30 16 30 argila P

10,00 9 15 10 15 9 15 19 30 19 30 argila P

11,00 11 15 12 15 12 15 23 30 24 30 argila P

12,00 10 15 13 15 14 15 23 30 27 30 argila P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 02 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-07 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 07

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 26/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 26/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

20 40 60 80 Classificação do Material
N.A.

1 2 3 1+2 2+3 75 cm

12,45 m - Limite da sondagem contratada.

N.E.

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

8,00 a 11,00 - Argila siltosa, rija, cor marrom.

11,00 a 12,45 - Argila siltosa, dura, cor marrom.

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

- - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

07 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

1,00 a 4,40 - Argila siltosa, muito mole, cor marrom.

4,40 a 8,00 - Argila siltosa, média, cor marrom.

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

10"

elipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____
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N E

ST 01 7.725.634 754.507 21 K

ST 02 7.725.441 753.772 21 K

ST 03 7.725.128 754.645 21 K

ST 04 7.725.033 754.264 21 K

ST 05 7.724.950 753.896 21 K

COORDENADAS UTM
PONTOS ZONA

N E

ST 06 7.724.586 754.390 21 K

ST 07 7.724.416 754.045 21 K

C 01 7.725.298 754.204 21 K

C 02 7.725.128 754.645 21 K

C 03 7.724.422 754.162 21 K

ZONAPONTOS
COORDENADAS UTM

Ref.

Escala:

Cota:

754.507 Revestimento:

7.725.634 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

12,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 1 15 2 15 2 15 3 30 4 30 argila P

2,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

3,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

4,00 2 15 2 15 1 15 4 30 3 30 argila P

5,00 2 15 3 15 3 15 5 30 6 30 argila P

6,00 3 15 3 15 3 15 6 30 6 30 argila P

7,00 3 15 3 15 4 15 6 30 7 30 argila P

8,00 4 15 5 15 5 15 9 30 10 30 argila P

9,00 5 15 6 15 7 15 11 30 13 30 argila P

10,00 7 15 8 15 9 15 15 30 17 30 rocha P

11,00 9 15 11 15 12 15 20 30 23 30 rocha P

12,00 13 15 15 15 17 15 28 30 32 30 rocha P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

- - R - Rotativa

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME

01 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

N.E.

Data: 29/05/2017

_________________

Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

10" - - L - Lavagem

10" - - LT - Lavagem por tempo

10"

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

12,45 m - Limite da sondagem contratada.

11,00 a 12,45 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material

5,30 a 9,00 - Argila siltosa, média, cor marrom.

9,00 a 10,00 - Argila siltosa, rija, cor marrom.

10,00 a 11,00 - Alteração de basalto, rija, cor marrom.

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

Final 25/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 25/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 03 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

1,00 a 5,30 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

SPT-01 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 01

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

elipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____

300



Ref.

Escala:

Cota:

753.772 Revestimento:

7.725.441 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

10,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 1 15 1 15 1 15 2 30 2 30 argila P

2,00 1 15 2 15 2 15 3 30 4 30 argila P

3,00 2 15 2 15 3 15 4 30 5 30 argila P

4,00 3 15 4 15 5 15 7 30 9 30 argila P

5,00 4 15 5 15 5 15 9 30 10 30 rocha P

6,00 6 15 7 15 7 15 13 30 14 30 rocha P

7,00 7 15 8 15 9 15 15 30 17 30 rocha P

8,00 9 15 11 15 19 15 20 30 30 30 rocha P

9,00 12 15 15 15 21 15 27 30 36 30 rocha P

10,00 14 15 22 15 24 15 36 30 46 30 rocha P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 03 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-02 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 02

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 25/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 25/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

10,45 m - Impenetrável a percussão.

1,00 a 2,00 - Argila siltosa, muito mole, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material

2,00 a 4,00 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

T - Trado

N.E.

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" -

4,00 a 5,00 - Argila siltosa, média, cor marrom.

5,00 a 6,00 - Alteração de basalto, média, cor marrom.

6,00 a 8,00 - Alteração de basalto, rija, cor marrom.

8,00 a 10,45 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

02 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

- R - Rotativa

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES:

________________________________________ ____
Felipe Crepaldi Pellat

Ref.

Escala:

Cota:

754.645 Revestimento:

7.725.128 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

12,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 areia T

1,00 1 15 1 16 1 18 2 31 2 34 areia P

2,00 1 19 1 20 1 17 2 39 2 37 areia P

3,00 1 16 1 17 1 18 2 33 2 35 areia P

4,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 areia P

5,00 2 15 1 15 2 15 3 30 3 30 areia P

6,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 areia P

7,00 2 15 2 15 3 15 4 30 5 30 areia P

8,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 areia P

9,00 3 15 3 15 3 15 6 30 6 30 areia P

10,00 4 15 4 15 5 15 8 30 9 30 areia P

11,00 8 15 9 15 9 15 17 30 18 30 areia P

12,00 10 15 11 15 12 15 21 30 23 30 areia P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 03 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-03 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 03

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 26/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 26/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

12,45 m - Limite da sondagem contratada.

N.E.

0,00 a 1,00 - Areia fina siltosa, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha: 03 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

1,00 a 9,00 - Areia fina siltosa, fofa, cor marrom.

9,00 a 10,30 - Areia fina siltosa, pouco compacta, cor 
marrom.

10,30 a 12,00 - Areia fina siltosa, medianamente 
compacta, cor marrom.
12,00 a 12,45 - Areia fina siltosa, compacta, cor marrom.

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

________________________________________ ____
elipe Crepaldi Pellat

301



Ref.

Escala:

Cota:

754.264 Revestimento:

7.725.033 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

12,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 1 16 1 15 1 15 2 31 2 30 argila P

2,00 1 18 1 17 1 15 2 35 2 32 argila P

3,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

4,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

5,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

6,00 3 15 3 15 3 15 6 30 6 30 argila P

7,00 3 15 4 15 5 15 7 30 9 30 argila P

8,00 4 15 5 15 6 15 9 30 11 30 argila P

9,00 7 15 7 15 8 15 14 30 15 30 argila P

10,00 8 15 7 15 9 15 15 30 16 30 argila P

11,00 9 15 10 15 10 15 19 30 20 30 argila P

12,00 10 15 11 15 13 15 21 30 24 30 argila P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 03 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-04 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 04

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 26/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 26/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

20 40 60 80 Classificação do Material
N.A.

1 2 3 1+2 2+3 75 cm

12,45 m - Limite da sondagem contratada.

N.E.

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

6,00 a 8,30 - Argila siltosa, média, cor marrom.

11,30 a 12,45 - Argila siltosa, dura, cor marrom.

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

04 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

1,00 a 3,00 - Argila siltosa, muito mole, cor marrom.

3,00 a 6,00 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

8,30 a 11,30 - Argila siltosa, rija, cor marrom.

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

Felipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____

Ref.

Escala:

Cota:

753.896 Revestimento:

7.724.950 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

12,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 argila T

1,00 1 15 1 15 2 15 2 30 3 30 argila P

2,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

3,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 argila P

4,00 2 15 2 15 3 15 4 30 5 30 argila P

5,00 3 15 3 15 3 15 6 30 6 30 argila P

6,00 4 15 5 15 4 15 9 30 9 30 argila P

7,00 5 15 6 15 6 15 11 30 12 30 argila P

8,00 5 15 5 15 6 15 10 30 11 30 argila P

9,00 6 15 7 15 7 15 13 30 14 30 argila P

10,00 8 15 9 15 10 15 17 30 19 30 rocha P

11,00 11 15 12 15 14 15 23 30 26 30 rocha P

12,00 10 15 13 15 15 15 23 30 28 30 rocha P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 03 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-05 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 05

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 26/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 26/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

20 40 60 80 Classificação do Material
N.A.

1 2 3 1+2 2+3 75 cm

12,45 m - Limite da sondagem contratada.

N.E.

0,00 a 1,00 - Argila siltosa, cor marrom.

10,00 a 11,00 - Alteração de basalto, rija, cor marrom.

11,00 a 12,45 - Alteração de basalto, dura, cor marrom.

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

05 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

1,00 a 5,00 - Argila siltosa, mole, cor marrom.

5,00 a 7,00 - Argila siltosa, média, cor marrom.

7,00 a 10,00 - Argila siltosa, rija, cor marrom.

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

elipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____

302



Ref.

Escala:

Cota:

754.390 Revestimento:

7.724.586 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

12,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 areia T

1,00 1 16 1 18 1 15 2 34 2 33 areia P

2,00 1 17 1 15 1 18 2 32 2 33 areia P

3,00 1 20 1 19 2 16 2 39 3 35 areia P

4,00 2 15 1 15 2 15 3 30 3 30 areia P

5,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 areia P

6,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 areia P

7,00 3 15 2 15 3 15 5 30 5 30 areia P

8,00 3 15 4 15 3 15 7 30 7 30 areia P

9,00 4 15 4 15 5 15 8 30 9 30 areia P

10,00 6 15 5 15 6 15 11 30 11 30 areia P

11,00 7 15 8 15 10 15 15 30 18 30 areia P

12,00 11 15 13 15 13 15 24 30 26 30 areia P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 03 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-06 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 06

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 26/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 26/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

20 40 60 80 Classificação do Material
N.A.

1 2 3 1+2 2+3 75 cm

12,45 m - Limite da sondagem contratada.

N.E.

0,00 a 1,00 - Areia fina siltosa, cor marrom.

12,00 a 12,45 - Areia fina siltosa, compacta, cor marrom.

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

06 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

1,00 a 7,00 - Areia fina siltosa, fofa, cor marrom.

7,00 a 9,30 - Areia fina siltosa, pouco compacta, cor 
marrom.

9,30 a 12,00 - Areia fina siltosa, medianamente compacta, 
cor marrom.

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha:

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

Felipe Crepaldi Pellat
________________________________________ ____

Ref.

Escala:

Cota:

754.045 Revestimento:

7.724.416 Amostrador: 

Cota Ref. 
RN Total (m) Peso:

12,45 Altura de queda: 

 Camada 
(m)

Golpes cm Golpes cm Golpes cm Golpes cm NSPT cm Material

0,00 areia T

1,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 areia P

2,00 2 15 2 15 2 15 4 30 4 30 areia P

3,00 2 15 1 15 2 15 3 30 3 30 areia P

4,00 2 15 3 15 3 15 5 30 6 30 areia P

5,00 3 15 3 15 3 15 6 30 6 30 areia P

6,00 4 15 5 15 5 15 9 30 10 30 areia P

7,00 5 15 6 15 7 15 11 30 13 30 areia P

8,00 6 15 6 15 6 15 12 30 12 30 areia P

9,00 7 15 8 15 9 15 15 30 17 30 areia P

10,00 9 15 10 15 10 15 19 30 20 30 areia P

11,00 10 15 11 15 12 15 21 30 23 30 areia P

12,00 11 15 10 15 13 15 21 30 23 30 areia P

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

- 0

-
-
-
-
-
-
-
-

PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: STA Administração e Empreendimentos Imobiliários Ltda

Obra: Sondagem a percussão

Local: Rodovia BR-262/MS, s/n - Lote 03 - Bairro Moreninha - Campo Grande/MS

SPT-07 Final N.E. Operador: Ilson Quirino 1 : 50

Nº SPT: 07

Nº Estrutura: Profundidade NA 
(m)

Inicial N.E. Eng. Responsável: Felipe C. Pellat | CREA MS 18705/D

-

Final 26/05/2017 Campo Grande Coordenadas 
UTM

E -
Data da Execução

Inicial 26/05/2017 Local: Localização: Conforme croqui

Ob
se

rv
aç

õe
s

NBR 6484

Data Relatório: 29/05/2017 MS N 34.8 mm

Pr
of

un
di

da
de N° Golpes

NÍ
VE

L 
D'

ÁG
UA GRÁFICO 

1º e 2º penetrações
2° e 3° penetrações

65 kg

N.A.
1 2 3 1+2 2+3 75 cm

12,45 m - Limite da sondagem contratada.

N.E.

0,00 a 1,00 - Areia fina siltosa, cor marrom.

20 40 60 80 Classificação do Material

OBSERVAÇÕES: LAVAGEM POR TEMPO OBSERVAÇÕES: T - Trado

TEMPO DE PARA
(Sem observações)

P - Percussão

10" - - L - Lavagem

Data: 29/05/2017

_________________
Doc. Nº: EC-G_34.2017

Revisão: 0

Folha: 07 / 07
Felipe Crepaldi Pellat

Engenheiro Civil

1,00 a 4,00 - Areia fina siltosa, fofa, cor marrom.

4,00 a 6,00 - Areia fina siltosa, pouco compacta, cor 
marrom.

6,00 a 10,00 - Areia fina siltosa, medianamente compacta, 
cor marrom.

10,00 a 12,45 - Areia fina siltosa, compacta, cor marrom.

Execução: Engecraft Consultoria e Obras Ltda ME Carimbo CONTRATADA Carimbo RESPONSÁVELTÉCNICO Carimbo CONTRATANTE

10" - - LT - Lavagem por tempo

10" - - R - Rotativa

_____________________________________________ ____
elipe Crepaldi Pellat
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ANEXO 05 
Boletins de análise de qualidade de água

306



Av. Mascarenhas de Moraes, 2367  •  Bairro Monte Castelo 
Campo Grande/MS  •  contato@spectrumlabor.com.br 
Fone: (67) 3029.4830 
www.spectrumlabor.com.br 

–

–

 5,0  5,0
– –

Escherichia Coli 

Av. Mascarenhas de Moraes, 2367  •  Bairro Monte Castelo 
Campo Grande/MS  •  contato@spectrumlabor.com.br 
Fone: (67) 3029.4830 
www.spectrumlabor.com.br 

Endossulfan (  +  + sulfato)

Lindano (
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Av. Mascarenhas de Moraes, 2367  •  Bairro Monte Castelo 
Campo Grande/MS  •  contato@spectrumlabor.com.br 
Fone: (67) 3029.4830 
www.spectrumlabor.com.br 

–
–

–

Renata Ortiz de Moraes 
                                                                                                                                          Química responsável 

                   CRQ XX nº 20200023 

Av. Mascarenhas de Moraes, 2367  •  Bairro Monte Castelo 
Campo Grande/MS  •  contato@spectrumlabor.com.br 
Fone: (67) 3029.4830 
www.spectrumlabor.com.br 

–

–

 5,0  5,0
– –

Escherichia Coli 
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Av. Mascarenhas de Moraes, 2367  •  Bairro Monte Castelo 
Campo Grande/MS  •  contato@spectrumlabor.com.br 
Fone: (67) 3029.4830 
www.spectrumlabor.com.br 

Endossulfan (  +  + sulfato)

Lindano (

Av. Mascarenhas de Moraes, 2367  •  Bairro Monte Castelo 
Campo Grande/MS  •  contato@spectrumlabor.com.br 
Fone: (67) 3029.4830 
www.spectrumlabor.com.br 

–
–

–

Renata Ortiz de Moraes 
      Química responsável 

 CRQ XX nº 20200023 
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Av. Mascarenhas de Moraes, 2367  •  Bairro Monte Castelo 
Campo Grande/MS  •  contato@spectrumlabor.com.br 
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